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Accés a globus
d'informació per
explicar el
contingut de cada
panorama.

Links a diferents
URL de la teva web.

Reproducció de
videos, audios i
fotografies
estàndar.

És una experiència interactiva i
immersiva a través de la
fotografia de 360 graus.

Una manera d’ensenyar un espai com si estiguéssim
presents.



Tour Virtual 3D Matterport

2 tipus de Tour Virtual

Tour Virtual 360 Pano2VR

Software

Recorregut 2D: una foto 360 per cada àrea a ensenyar 

No hi ha modelat 3D

Entorn 100% configurable: botons, menús, animacions, ...

Menús personalitzats

Links, Video, Audio, Fotografies. Video 360 integrat

Online

Recorregut 3D: com si caminéssim pel lloc

Modelat de l'espai en 3D. Vista DollHouse i Vista en Planta

Entorn 20% configurable

Menú predeterminat 

Links, Video, Audio, Fotografies

Integració amb Google Street View Integració amb Google Street View

http://thecamera360.com/
http://t/


Tour Virtual 3D 

Ideal per a la promoció d'immobles, hotels,
museus, construcció, ...

Codi iFrame per incrustar al web

TAN REAL QUE SENTIRÀS SER-HI PRESENT! 

Senzill i ràpid

Integració amb Google Street View

http://thecamera360.com/
http://thecamera360.com/


Pots afegir tots els punts

d'informació que vulguis amb links

a webs, videos i fotografies.

Faràs un passeig per dins l'espai

com si hi fóssis present.

Tour Virtual

Podràs posar Etiquetes per donar

un nom a cada àrea i Mesurar el

que vulguis.

Una imatge en planta per fer-te una

idea millor de la distribució. 

Plànol Planta

Espectacular perspectiva desde

fora de l'immoble. Podràs moure't

en qualsevol direcció per no

perdre't detall de l'estructura del

teu espai.

Vista Dollhouse

https://my.matterport.com/show/?m=NL5n4aEtpiv&hl=1
https://my.matterport.com/show/?m=NL5n4aEtpiv&qs=1
https://matterport.com/es
http://thecamera360.com/
http://thecamera360.com/
https://my.matterport.com/show/?m=NL5n4aEtpiv&help=1


Software super potent que converteix fotos i
videos 360 en experiències interactives

Tour Virtual 360 
Pano2VR

Tours molt més complerts a nivell d'informació,
multimèdia i contingut interactiu

NAVEGA ENTRE ESPAIS REALS AMB UN CLICK

Ideal per a la promoció d'immobles,
hotels, museus, construcció, entorns
urbans i naturals, geografia, ...

Integració amb Google Street View

https://thecamera360.com/tour360-educacio
https://thecamera360.com/tour360-immo


Pano2VR

Pots afegir tots els punts

d'informació que vulguis amb links

a webs, videos i fotografies.

Faràs un passeig per dins l'espai

com si hi fóssis present.

Tour Virtual

SO DIRECCIONAL el so és

envolvent.

VIDEO 360 pots importar video en

360 graus.

ANIMACIÓ Video 360.Fly in desde LittlePlanet.

Pots escollir la manera en què veus

els panorames: rectilinis, ull de

peix o estereogràfics.

Inici del Tour amb una volada 

Projeccions Multimèdia

https://youtu.be/pX_R17ajx8c


EN DEFINITIVA 

Augmenta les visites i el temps d'estada al web

Més visibilitat

Nova experiència immersiva

Accés multi-dispositiu

Tarifes personalitzades

TOUR VIRTUAL

PERE GRAU ULIED
pere.grau@thecamera360.com
+34 687990844
thecamera360.com

CONTACTA!

UN 
AMB NOSALTRES  

http://thecamera360.com/
http://thecamera360.com/



