
за допомогою камери 
Pro 2 та технології

СТВОРЕННЯ
ВІРТУАЛЬНОГО 

3D-ТУРУ ПРИМІЩЕНЬ

РІЗНОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ



НЕ ПРОҐАВИТИ МОЖЛИВІСТЬ

К ЛІЄНТИ
СКОРО ПОВЕРНУТЬСЯ!

А поки у вас є 
Унікальна можливість створити

Віртуальний тур вашого приміщення

БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ЛЮДЕЙ

ДО ЦЬОГО ЧАСУ ЗЙОМКА 3D ТУРУ
була вкрай витратною, оскільки 
технологія даного процесу вимагала
ПОВНОЇ ВІДСУТНОСТІ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Підвищення рівня популярності вашого 
приміщення серед потенційних клієнтів

Посилення іміджу клієнтоорієнтованої 
компанії: створення ефективного 
інструменту інформування клієнтів про 
переваги і можливості вашого закладу та 
формування бажання відвідати ваш заклад

Розвиток діджиталізації послуг

Вибираючи місце візиту, 
потенційний клієнт 
ще до відвідування 
вашого закладу може 
дізнатися його переваги, 
порівнюючи
з конкурентами

Скористайтеся відсутністю людей та створіть
корисний продукт, який дозволить бути на 
крок попереду інших



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

1 2 3

4 5

Ефект присутності і 
занурення в атмосферу, 
не виходячи з будинку

Легке пересування по 
об’єктах (тур зберігається 
і запускається з 
високошвидкісних 
серверів Amazon)

Проста і зручна навігація 
по 3d-моделі приміщення
3d-тур доступний для 
перегляду на усіх 
пристроях

Багатомовність:
укр/англ/нім

Детальна інформація про 
кожен обєкт: не за допомогою 
фотографій, а у вигляді 
повноцінної сферичної 
панорами з можливістю 
перегляду на 360°

3d-тур створюється із застосуванням унікального лазерного сканування, 
запатентованого Matterport. Відображається на мобільних, Пк та VR-пристроях.



ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

3d тур - це тривимірна карта поверхів з ключовими 
об’єктами, розпізнавальними знаками на них та 
інтерактивними точками, що дозволяють перейти до 
будь-якої віртуальної панорами 3d-туру

Зйомка об’єктів сферичною 
камерою



ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ТУРУ

Огляд об’єкта

Зйомка панорами і лазерне 
сканування об’єкту - 100 м2/2 години

Передача посилання на тур 
клієнту для перевірки

ЧАС НА СТВОРЕННЯ ТУРУ – до 5-7 днів

Підписання договору

Складання віртуального туру
і розміщення на сервері 

Вивантаження туру в Google і 
прив’язка туру до Google- картки 



ЯК МИ ПРАЦЮЄМО В УМОВАХ ПОСТУПОВОГО ВИХОДУ З КАРАНТИНУ?

З НАШОГО БОКУ НА ЗЙОМЦІ 
ПРИСУТНЯ 1 ЛЮДИНА

МИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ВСІМА 
ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ



ПРИКЛАДИ НАШИХ ТУРІВ

https://raduga-duga.com.ua/uslugi/dizajn-i-maketirovanie/virtualnij-3d-tur/ https://shostkamuseum.com.ua/

https://raduga-duga.com.ua/3d-tur-po-muzeju-zirka-polin/

12K

Вартість створення туру для приміщення до 100 м2 - 
5000 грн. (без ПДВ)
Вартість створення туру для приміщення від 100 м2 -
50 грн. м2 (без ПДВ) 

Приклад віртуального туру в нашому каталозі
(у лівому нижньому кутку ви знайдете кнопку “play” 

для автовідтворення туру, а у віртуальному турі - 
інфомітки з різним контентом)

Приклад віртуального туру на сайті клієнта
Роздільна здатність віртуального туру як на сайті,

так і в Google Street View складає



Скористайтеся відсутністю людей 
та створіть корисний продукт, 
який дозволить бути на крок 
попереду інших

Будь-яка криза -

КЛІЄНТИ
скоро повернуться!

це можливість!

АРТУР

ОКСАНА

+38 067 320 44 75

+38 097 990 83 04

arthur@raduga-duga.com.ua

Рекламна компанія «Радуга»
вул. Раіси Окіпної, 4А, оф. 153 Київ,
Україна, 02002
+38 044 290 05 05
www.raduga-duga.com.ua
E-mail: info@raduga-duga.com.ua

Oksana.Sheychenko@raduga-duga.com.ua


