Com a atual situação pandémica os eventos
virtuais estão a tornar-se mais valiosos do que
nunca porque são escalonáveis, flexíveis e
rápidos de comercializar, executar e medir.
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O LIMITE É NÃO HAVER LIMITE
Fazemos acontecer
A AVK está atualmente na vanguarda do desenvolvimento do mundo xR - Extended Reality, trabalhando em estreita
colaboração com a Disguise, construindo soluções inovadoras no uso dos servidores de media com ecrãs de LED,
adicionando profundidade visual aos eventos.
Numa produção xR, um ambiente virtual 3D é exibido em um ou vários ecrãs LED de alta resolução apresentando um fundo
que simula o ambiente real, criando uma experiência totalmente imersiva.
Quando combinados com um sistema de tracking, o movimento das câmaras dentro e ao redor do ambiente virtual, resulta
numa perfeita simbiose entre os elementos reais e virtuais.
Assim obtemos uma perfeita ilusão de realidade.

VIRTUAL EVENTS EXPERIENCE
A transição do seu evento para uma alternativa digital é a melhor maneira
de comunicar com a sua audiência em segurança.
Eventos digitais representam grandes eventos ou conferências multi-sessões que
através de conteúdo pré-gravado ou transmissão-live ocupam uma ou mais salas
virtuais em qualquer plataforma. Estes eventos são altamente interativos.
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ESTÚDIO XR
Numa produção xR, um ambiente virtual 3D é exibido em um ou vários ecrãs LED de alta
resolução apresentando um fundo que simula o ambiente real, criando uma experiência
totalmente imersiva.
Quando combinado com um sistema de tracking, o movimento das câmaras dentro e ao
redor do ambiente virtual, resulta numa perfeita união entre os elementos reais
e virtuais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Estúdio com 300m2
• Cenário de LED com 14m x 3.5m resolução P2
• Chão de LED 12m x 5m resolução P4
• Sistema de gestão de conteúdos 2x 4K
• Servidores de renderização de cenários 3D em tempo real
• Sistema multicâmara com tracking
• Teleponto (opcional)
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CRIAÇÃO XR
DE CONTEÚDOS 3D
ESTÚDIO
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A fusão de diferentes tecnologias deu lugar a uma nova realidade, a Extended
Reality (xR), que nos permite transformar o físico e o virtual, em conjunto, manipulando
de maneira absolutamente imersiva, a realidade virtual, aumentada e mista.

ESTÚDIO CHROMA
O estúdio Chroma é composto por um ecrã em Chroma Key. Esta técnica de
processamento de imagens permite-nos eliminar o fundo da captação, isolando o
orador que posteriormente é sobreposto a qualquer tipo de cenário virtual
em 2D com a possibilidade de personalização de cenários com ambientes únicos.
Estas características fazem desta opção uma solução simples e acessível para os mais
variados tipos de evento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Espaço de 100m2
• Ecrã Chroma de 30m2
• 6m (L) x 3,50m (P) x 4m (A)
• Sistema multicâmara
• Cenários virtuais 2D sem tracking
• AR – Realidade aumentada
• Cenários físicos
• Teleponto (opcional)
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CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS 3D
• Criação de cenário virtual
• Adaptação do cenário do cliente à realidade xR

INFRAESTRUTURAS DE APOIO
• 6 Camarins
• 1 Sala de Maquilhagem
• 6 salas de produção podendo passar a 8
• Wifi
• Estacionamento privado gratuito

Marque a sua visita
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