Prezentare generală:
www.360trip.ro este portalul cu cele mai
multe panorame virtuale 360grade din
România,

cu

o

acoperire

națională

“Nu te multumi sa
privesti. Traieste si
simte, ca daca ai
fi ACOLO!”

completă.

În cei doi ani de la înființarea sa din 2008, www.360trip.ro a
ajuns în decembrie 2010 la un număr de peste 700 de panorame de la
peste 400 de obiective turistice (și nu numai).

www.360trip.ro este la ora actuală cel
mai mare furnizor de servicii de panoramare si
tururi virtuale din România, putând realiza
panorame sau tururi virtuale nu doar din locații
lipsite

de

miscare

(showroomuri,

birouri,

hoteluri, shopuri), ci și de la evenimente
dinamice (concerte, prezentări, localuri, partyuri,
etc).
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“Socoate serviciile noastre ca o
polita de asigurare a faptului
ca toti ceilalti banii investiti in
web NU te vor lasa anonim.”

360trip.ro este primul si singurul furnizor din Romania care a
panoramat:
- Dintr-un balon cu aer cald aflat in zbor (Festivalul Baloanelor cu Aer Cald de la
Campu Cetatii)
- La un raliu, la mai putin de 2 metri de o masina aflata in viteza (Raliul Targu Mures)
- Un concert de lansare de album, de la pregatiri pana la final (Iris – 12 porti)
- Un festival (Peninsula si Ursus Cluj Fest)
- Un Targ (Targul International de Turism Holiday Market, Targul de Craciun Sibiu)
- Un congres (Congresul National al Farmacistilor din Romania)
- Un miting aerian (TransilvAeroShow Ghimbav)

Servicii oferite:
Panorame 360grade de sine stătătoare sau integrate în tururi virtuale:
- Tururi virtuale prin hotspot (buline active, în diverse puncte, de tipul „mergi către...”)
- Tururi virtuale prin hărți (harta schematică a locației cu buline active în locurile
panoramate)
- Tururi virtuale cu pictograme (bandă activă de pictograme la subsolul ecranului)
- Tururi virtuale cu meniu glisant (meniu popup cu selectia panoramei dorite)

Panoramele pot fi făcute de la înălțimi de până la 5 metri de la sol/podea.

Avem nevoie de acces in locatia si locul care urmeaza panoramata, cu trepied+camera foto
fara lumini suplimentare proprii.
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Detalii tehnice panorame si tururi virtuale finite:
-este folosit Flash player (prezent pe peste 99% din calculatoarele din lume, spre diferenta
de solutia alternativa Quicktime Player prezent pe 16% dintre calculatoare);
- pretul final include licenta pentru player (motorul de rulare al panoramelor) dupa
preferinta fie pentru un numar nelimitat de domenii;
- este livrata atat varianta integrabila online (fisier swf) cat si varianta offline pentru
includerea de exemplu in cd-uri de prezentare (fisier exe);
- la cererea clientului, panorama/turul virtual poate fi limitat(a) la cateva domenii (protectie
la copiere de catre alte site-uri) sau poate expira dupa un timp (cu mesaj de expirare sau
redirectionare la expirare);
- panoramele pot fi integrate in Google Earth , Facebook, 360cities.net (cea mai mare
colectie de panorame din lume) sau in orice alt site sau blog chiar si de catre vizitatorii
dumneavoastra, printr-un buton de integrare (conceptul de auto-multiplicare fiind o
permanenta preocupare a noastra in ceea ce priveste produsele 360grade).

Prețuri:
Răspunsul la întrebarea „Cât mă costă niște panorame?” este la fel de simplu și direct
ca și la întrebarea ”Cât mă costă niște mașini?”. Logan sau Mercedes? Ce motor, ce vopsea?
Câte? Când? Unde? Prin urmare, pentru a stabili un preț obiectiv și atractiv, este nevoie de o
discuție preliminară, pe baza căreia să stabilim urmatoarele detalii: Câte panorame, în ce
format, la ce obiectiv sau eveniment, în ce condiții, când și unde.

“Un
mijloc
de
comunicare vizuala
care da rezultate
NU este ieftin. ”
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“Un
mijloc
de
comunicare vizuala
care este ieftin NU
da rezultate. ”

Portofoliu:
TransilvAeroShow 2010
Lansare album Iris 12 porti
Mike Godoroja & The Blue Spirit
Festivalul Peninsula
Festivalul Ursus Cluj Fest
Raliul Targu Mures
Targul de Craciun Sibiu
Stefan Hrusca
Cercul Militar National
Muzeul Aviatiei Romane
Cronica Cârcotașilor
Kiss FM
Targul de turism Holiday Market
Targul de turism Touristica
Expozitia Chinologică
Festivalul Luminii
Festivalul Baloanelor cu Aer Cald
Concert Johann Strauss Ensemble
Office Club Targu Mures
Casa de Oaspeti Paltinis
Platoul Soarelui Straja
Cramele Recas
Restaurant La Liga
Nava Republica Tulcea
Si altii
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