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Augmented Reality
Maak drukwerk nu wel heel eenvoudig
interactief met VEEEW.

3D effecten!
VEEEW biedt een unieke klantbeleving
met 3D effecten. Check it out!

AR you ready?
Met VEEEW is iedereen op slag klaar
voor Augmented Reality.

Call-to-action

2X

MEER
INTERACTIE

met klanten door gebruik te maken
van Augmented Reality en VEEEW.

Streaming video!
Statisch drukwerk op verpakking, in
brochures, magazines of zelfs visitekaartjes komt tot leven met VEEEW.
De app is gratis te downloaden op
Android of iOS toestellen.

Scan de
pagina’s
met
VEEEW

Download de VEEEW app • Scan hiervoor de QR code of
zoek de app in Google Play of Apple AppStore • Scan de
cover en alle pagina’s • Ervaar de vele mogelijkheden van
Augmented Reality in dit magazine • Laat u inspireren!

VEEEW: Augmented Reality op z’n best
VEEEW is een unieke digitale ontwikkeling die een nieuw communicatietijdperk inluidt.
VEEEW:
• maakt van drukwerk of een product een sprekende, bewegende verkoper;
• voegt real-time een extra dimensie toe aan drukwerk of producten;
• kan zelfs 3 dimensionaal laten tonen welk product er in een verpakking zit;
• laat de consument voortaan meteen online bestellen, liken, volgen...vanuit geprinte media.
Elke affiche, sticker, folder, catalogus of productverpakking komt tot leven!
VEEEW is doordachte real-time Augmented Reality technologie die heel snel, betrouwbaar en
uiterst prijsbewust in te zetten is voor ieder bedrijf!

“De mogelijkheden met VEEEW zijn eindeloos!”

Lever bestanden aan
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Download de VEEEW app en scan
afbeeldingen met het AR logo
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Bijbehorende AR wordt ingeladen...
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Drukwerk komt tot leven!
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Klik op buttons op het scherm voor
directe interactie
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Selecteer een andere taal of activeer
zaklampfunctie via het menu
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“Met VEEEW wordt regulier drukwerk onderscheidend en interactief!”
Laat statisch drukwerk tot leven komen!
Bestaand of nieuw drukwerk en verpakkingsmateriaal kan snel en eenvoudig tot leven komen en
interactief worden gemaakt met VEEEW.
Via het bijbehorende VEEEW CMS (voor resellers) worden de te herkennen afbeeldingen
geupload. Hieroverheen kan naar wens een video of een foto op een geselecteerd deel van de
afbeelding worden geplaatst. Ook kunnen er diverse buttons worden geplaatst, zowel via het
uploaden van een bestand met een zelf gecreëerde button als standaardbuttons die in het CMS
gegenereerd kunnen worden. Of 3D objecten voor een unieke klantbeleving!
Wanneer alle benodigde bestanden zijn geupload en de te herkennen afbeelding op kwaliteit is
getest, wordt deze geactiveerd.
Dit betekent dat de gebruiker binnen hooguit een paar minuten de augmented toegevoegde
beelden kan zien met de VEEEW app!

Real-time AR met VEEEW CMS
Uw eigen app?
Uiteraard is het ook mogelijk de AR technologie van VEEEW
toe te passen in (bedrijfs)eigen apps. Een leuk voorbeeld
hiervan is de door ons in opdracht ontwikkelde app waarmee de boeken in de Arjen Robben Trilogie voor kinderen
tot leven komen. De persoonlijke video’s en foto’s van Arjen
zelf en diverse leuke 3D effecten maken dat kinderen extra
gestimuleerd worden om te lezen.
De mogelijkheden van custommade apps zijn legio.
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Interactieve
knoppen
Voor een succesvolle augmented reality campagne zijn goede
‘call-to-actions’ onmisbaar. Interactieve knoppen zijn hier zeer geschikt voor.
Met VEEEW kan men standaard knoppen gebruiken of eigen
afbeeldingen gebruiken om door te verwijzen naar:
•
•
•

een URL
een telefoonnummer
een emailadres

Bij het scannen van een afbeelding of pagina via de VEEEW app kan
de gebruiker zo bijvoorbeeld een product direct bestellen via een
knop, uw website bezoeken of een brochure downloaden.
Of met één klik op uw social media belanden en direct ‘liken’ op Facebook, ‘volgen’ op Twitter of connecten op LinkedIn.
Door eenvoudigweg op een button te klikken die op het scherm van
het toestel getoond wordt, worden de betreffende functies van het
toestel direct geopend.
Het toestel belt dus direct, of opent het mailprogramma met het mailadres reeds vooringevuld.

Optimale cross-media
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Video met
call-to-action
Stimuleer verkopen door het publiek een reëel voorproefje te
geven door een video in drukwerk te plaatsen.
Met hierbij een button waarmee de gebruiker direct in de
webshop belandt of direct contact opneemt per mail of telefoon voor meer informatie.
Met VEEEW kunt u een organisatie promoten of een bepaald
product onder de aandacht brengen vanuit slechts één
advertentie in drukwerk!
Ook voor specifieke dag-, week- of maandaanbiedingen is
VEEEW perfect te gebruiken.
Door de real-time augmented reality technologie kunnen te
tonen video’s op elk gewenst moment worden gewijzigd.
Binnen enkele minuten zijn aangepaste aanbiedingen dus
zichtbaar voor de gebruiker.

“Seeing is believing”

3D
effect

Het tonen van een 3D model op drukwerk geeft
een spectaculair effect, waarmee u uw klanten
een unieke nieuwe beleving biedt. Denk bijvoorbeeld aan het tonen van machines of woningen
in 3D!
Met VEEEW heeft de gebruiker de mogelijkheid
om middels ‘pinchen’ (een knijpbeweging op het
scherm) in te zoomen op het product en het
product te laten roteren op het scherm. Zo kan
men ook de details van uw product bekijken.

5

MEERWAARDE VAN VEEEW AR
Entertainmentwaarde en commerciële mogelijkheden
•

Augmented Reality voorziet geprinte media van veel additionele informatie;

•

De verhoogde gebruikerservaring voor de consument leidt aantoonbaar tot meer aankopen;

•

De vele interactieve mogelijkheden leiden eenvoudig tot direct contact met de
doelgroep (mail, telefoon, webpagina);

•

Vanuit offline media naar online waardoor meer webverkeer naar website en social media
pagina’s wordt gegenereerd;

•

VEEEW AR verschaft waardevolle gebruikersstatistieken.

Download GRATIS in

Download GRATIS in

Wilt u dat uw communicatie ook gezien wordt?

Tom Dieltiens			Sigrid Bakker				Harry Ploeg
tom.dieltiens@groupjoos.com		info@multimediamarkers.com		h.ploeg@scholma.nl
+32 (0)4 99 52 93 71			
+31 (0)6 47 85 36 14			
+31 (0)6 54 63 53 27

VEEEW BV is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen
GroupJoos, Scholma Druk en MultiMediaMarkers.
Samen bieden we u het drukwerk van de toekomst!
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Neem contact met ons op om de vele
mogelijkheden van VEEEW voor
uw drukwerk te bespreken!

