
 

Turistika.cz VR 2019 - služby, reference, statistiky 
 

Virtuální realita - 360° video pro firmy a organizace 

➔ Atraktivní forma představení regionu, firmy i služeb s mezinárodním dosahem 

➔ Součást prezentace na eventech a veletrzích, pro komunikaci na sociálních sítích  

➔ Oblíbený a vyhledávaný obsah, desítky mil denních uživatelů s VR zařízením 

 
Turistika.cz VR (více na www.jaknaturisty.cz/vr-360o-video) 
 
➔ 150 VR 360° videí 

➔ 70 000 zhlédnutí videí / 522 hodin (10/2019) 

 

Youtube Turistika.cz VR 
124 videí / 41 sledujících 
16 800 zhlédnutí /  233 hod 

  VR 360 Turistika.cz 
 54 videí / 126 sledujících 
18 000 zhlédnutí / 150 hod 

Facebook Turistika.cz 
22 VR videí / 60 000 sledujících 
36 000 zhlédnutí /  166 hod 

 
 
Naše služby - virtuální realita 

 
 Natáčení a výroba VR 360° videa / fotografií / aplikací  
➔ Profesionální zařízení, technika a sw 
➔ rozlišení videa 4k, možnosti přidání animace, titulků apod.  
➔ Zkušenosti a reference: více než 150 VR 360° videí 
➔ Zábavné i edukativní aplikace 
➔ Kompletní řešení VR pro města, regiony a destinace 

 
 

 
Živé vysílání z akcí, veletrhů nebo konferencí / živé pozvánky na akci 
➔ Na službách youtube nebo facebook 
➔ Na našich profilech máme tisíce zhlédnutí online 
➔ Pořadatelé získávají službu pro partnery i návštěvníky, 

konkurenční výhoda, nové příjmy i propagace 
 
 

 

https://www.jaknaturisty.cz/vr-360o-video


 
 
Propagace 360° videí (zdarma při realizaci videa)  
➔ Zveřejnění na našich profilech  

   Facebook Turistika.cz  
   Youtube Turistika.cz VR  
   Samsung VR 

➔ Umístění do příspěvků  a VR sekce na Turistika.cz 
➔ V pravidelném newsletteru pro 40 000 odběratelů  

 
 
Prodej / pronájem VR zařízení, zajištění VR obsahu, výroba aplikací 
➔ VR headset / zařízení může být novou službu pro vaše zákazníky 

(hotely, lázně, atd) 
➔ VR technologie pro rozšíření vaší prezentace na akcích, veletrzích 

nebo provozovnách 
➔ Zábavná nebo edukativní forma pro vaše školení, workshopy, na 

konference  
➔ Výroba aplikací a technologií (virtuální prohlídky areálů / regionu / 

služeb, edukační videa / testy a kvízy - znalostní soutěže, apod.) 
 

 
REFERENCE 

Národní i regionální tourism boardy, firmy, organizace a agentury 
 

           
 

Live stream - živé vysílání (Veletrhy, koncerty, konference, volnočasové a sportovní akce) 
 

          
 
Pronájem zařízení, zajištění obsahu (na veletrhy, na výstavy, workshopy a konference) 
 

        

Kontakt: Jiří Pilnáček / jirka@turistika.cz / 737 213 520   www.jaknaturisty.cz / www.turistika.cz / www.livetouring.com  

https://www.facebook.com/pg/Turistika.cz/videos/
https://www.youtube.com/channel/UCPgV9lkTFlgei6BzfmbrECg
https://samsungvr.com/channel/ea2a173d174fcd05bb6d808e
https://www.jaknaturisty.cz/reklama-turistikacz/
http://www.turistika.cz/
http://www.livetouring.com/

