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Хмельницька ТПП

Небесний Проскурів

Земельні ділянки

Хмельницька міська рада

Хмельпиво

Екіпаж - вікна

Параметри локацій

https://ileyes.com/
https://ileyes.com/khmelnitskiy_tpp/?gotoscene=khmelnitskiy_aero_tpp,17.51517,34.76418,120
https://ileyes.com/khmelnitskiy/?gotoscene=aero_77_ostriv_kahannya,172.65522,28.61183,120
https://ileyes.com/khmelnitskiy_dp/?gotoscene=khmelnitskiy_aero_industrial_park_20,-21.81265,23.46059,120
https://ileyes.com/khmmr/
https://ileyes.com/khmelnitskiy_hmelpivo/?gotoscene=hmelpivo_aero_4,193.00791,32.34137,120
https://ileyes.com/khmelnitskiy_ekipazh/?gotoscene=khmelnitskiy_ekipazh_3,-0.0009,0,120
https://ileyes.com/_test/test/


ПРО НАС
Ми - громадська  організація ”Сучасна Україна”, що створена для розвитку та руху нашої країни 
вперед. Ми з тих людей, що діють, а не мріють. 
Наша платформа впливає на свідомість українців, демонструючи до чого потрібно прагнути, дає 
напрямки розвитку та розширює кругозір. Офіційну діяльність ведемо з 2017р.. 

До нашої діяльності долучились:
- спеціалісти з фото та відео зйомки;
- громадські діячі;
- ІТ спеціалісти;
- держслужбовці;
- представники бізнесу
- освітяни.

Наші прагнення:
- Україна - сучасна Європейська країна;
- культурна спадщина України;
- міжнародні туристичні відносини;
- розвиток особистості;
- легалізація української праці;
- міжнародний обмін досвідом.



VR подорожі
VR університети       
VR ігрові консолі
VR мобільні ігри
VR онлайн ігри

VR занурює користувача в 
цифровий всесвіт. Якщо ви 
одягаєте гарнітуру і замість 

вітальні раптом опиняєтесь в 
гущі бою з зомбі, то це VR.

VR торгівля
VR нерухомість
VR зустрічі
VR спорт
VR медицина

ПЕРСПЕКТИВИ



Вплив віртуальних турів на 
інтерес  користувачів
Наявність  віртуального туру 
збільшує в два рази 
відвідуваність об'єкта.
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ДЛЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ

❏ популяризація підпорядкованої території;
❏ збільшення туристичного потоку;
❏ навчання на основі турів - історія, географія і т.д.;
❏ “історія-архів” підпорядкованої території.

ДЛЯ БІЗНЕСУ

❏ додаткова реклама по своїй країні та за кордоном;
❏ залучити у 3D маршрут комерційний об’єкт;
❏ об’ємна демонстрація всіх переваг об’єкта (готелі, 

центри розваг, ресторани, кафе, магазини і т.д.).

ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

❏ прогулянка по території міста;
❏ планування свого відпочинку - тобто, планування 

туристичної подорожі чи просто вибір кафе чи 
ресторану.



ПОТЕНЦІЙНІ 
КОРИСТУВАЧІ

ДОДАТКОВІ 
МОЖЛИВОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ 
ВІРТУАЛЬНОГО 

КОНТЕНТУ

❏ туристи;
❏ мешканці, залученої території;
❏ люди, в яких немає фінансової  можливості 

подорожувати;
❏ люди з обмеженими можливостями;
❏ люди, які не мають можливості подорожувати через 

стан здоров’я;
❏ люди, які знаходяться за кордоном.

❏ використання панорам в поліграфії;
❏ використання панорам в різноманітних презентаціях;
❏ використання панорам в аграрній промисловості;
❏ використання панорам для планування побудови 

нових об’єктів.



ОБКЛАДИНКА ПРОФІЛЮ 360

https://www.facebook.com/vadym.babiy


НАШІ ДОСЯГНЕННЯ У
Охоплення людей:
65 479

Реакції, коментарі 
та репости:
4 602

Кліки на 
публікацію:
7 338

https://www.facebook.com/advancedukraine/photos/a.2030109683888926/2191843131048913/?type=3&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1550612001903255


https://www.google.com/maps/contrib/108295073495566720620/photos/@49.4196514,27.0109258,15z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1


НАШІ ДОСЯГНЕННЯ У
Перегляди:
37 773 981

Зображення:
2 913

https://www.google.com/maps/contrib/108295073495566720620/photos/@49.4196514,27.0109258,15z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1


УКРАЇНА БОЛГАРІЯ

РОСІЯ

ГРЕЦІЯ

СЛОВАЧЧИНА ДЕ МИ БУЛИ?



ДЯКУЄМО

за увагу!

ПОДОРОЖУЙ З ILEYES.COM


