


Jelikož naše nabídka je plně
flexibilní, věříme, že se dokážeme
přizpůsobit jakýmkoliv vašim
potřebám.

PŮJČÍME VÁM VR PRO KAŽDOU
PŘÍLEŽITOST

Firemní eventy

Základem každého večírku je
dobré jídlo, pití a skvělá

společnost. Nicméně nevšední
zábava , která vás na chvíli

přenese do jiného světa,
rozhodně není k zahození.

Konference

Také jakoukoliv konferenci
stojí za to oživit o virtuální

zážitek. Ať už chcete
prezentovat svůj vlastní

brand, či jen zabavit
návštěvníky.

Prezentace

Zkoušeli jste někdy prezentovat
svůj produkt ve VR? Zpětná vazba
vašich klientů by vás mohla
příjemně zaskočit. Co může být
zajímavější, než ukázat svým
klientům produkt tak, jako kdyby
ho měli přímo před očima.

Co vás napadne?



Samozřejmostí je casting VR
brýlí na LCD a příprava stage
pro hladký a elegantní průběh
akce.

NAŠE NABÍDKA

Výběr

K zapůjčení nabízíme autonomní headsety
Oculus Quest 2 s širokou škálou her a

aplikací z nabídky Oculus. Popřípadě jsme
schopni zajistit i Steam.

 

Personalizace

Na základě klientských
požadavků nastavíme brýle

tak, aby v nich běželo přesně
to, co klient sám chce.

 

Flexibilita

Hry a aplikace je možné během
eventu kombinovat či měnit. To

stejné platí pro stage.
 

VR videoprezentace

Možnost promítat ve VR vlastní obsah,
který samozřejmě do brýlí nahrajeme
a postaráme se o jeho prezentaci.

Tvorba VR videí

Jsme schopni zajistit
zaznamenání a produkci VR
videa.

Faktická realizace



Uvědomujeme si, že firemní prezentace je
něco, co prostě musí být dokonalé. Proto se i
my snažíme, aby vše fungovalo co nejhladčeji,

bez jakéhokoliv zaškobrtnutí.
 

PROČ PRÁVĚ MY?

Samostatnost
VR se snažíme provozovat tak, aby

měl klient čas soustředit se na
event a nemusel řešit provoz VR.

 

Smysl pro detail 

Flexibilita
Pakliže dojde k neočekávaným změnám,
jsme schopni pružně reagovat a situaci

co nejrychleji vyřešit.
 



CENÍK ZAPŮJČENÍ VR

Zapůjčení VR

První VR za 2 999 Kč.
Každé další za 2 499 Kč.
Zahrnuje zapůjčení LCD,

včetně veškerého dalšího
vybavení, personalizaci

brýlí, jejich zprovoznění a
zaučení personálu. 

Odborná asistence

V rámci VR akce nabízíme
také odbornou asistenci.

Pakliže je u brýlí jen 1
osoba, cena je 700 kč/hod.
V případě 2 a více osob je

cena 500 Kč/hod.

Doprava

VR včetně LCD a
dalších zařízení je třeba

na akci dopravit. V
rámci dopravy

účtujeme 8 kč/km.



NAŠI KLIENTI

CK Blue Style

Amundi Asset Management

Využili jsme možnost zapůjčení VR
headsetů na prezentaci pro naše obchodní
partnery. Vše probíhalo hladce a k celkové

spokojenosti obou stran - nacenění,
příprava i samotná realizace na místě akce.
Rádi využijeme VR Zážitek znovu na základě

pozitivní zkušenosti.

Maršoun Tennis Academy

Jsem rád, že jsme s firmou VRzazitek
navázali spolupráci. Byli s námi na

kladenské akci " Kladno sportuje". Bylo to
něco neuvěřitelného. Přes 150 dětí si přišlo

zkusit virtuální realitu. Zážitek si všichni
moc pochvalovali. Zároveň vše hladce

proběhlo podle plánu a určitě budeme s
VRzazitkem dále spolupracovat. 

4H Production

VR jsme využili v rámci eventu, jakožto
zpestření pro návštěvníky. Musím uznat, že
to byl skvělý nápad a všichni si netradiční
zábavu ve virtuálním světě užili. Zároveň

vše proběhlo na jedničku, od zapůjčení VR
brýlí, přes instalaci stage až po provoz v

rámci celé akce, kdy nám byl tým VRzazitku
po celou dobu k dispozici.

Děkujeme za skvělý virtuální zážitek,
nejlepší doprovodný program na firemní

akci. Příjemná obsluha se postarala o
nezapomenutelný zážitek našich hostů.

Moc doporučujeme jako zábavný program
na jakoukoliv příležitost



V případě jakýchkoliv
dotazů jsme vám k
dispozici!

Marťa
mail: info@vrzazitek.cz
tel: 737 627 000

Zuzka

mail: info@vrzazitek.cz
tel: 604 160 718

Více informací naleznete na: www.vrzazitek.cz/vr-pro-firmy

http://www.vrzazitek.cz/vr-pro-firmy

