
 

Passerinvest Group otevírá unikátní

multimediální showroom
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Crest Communications

Přílohy:

Evropsky unikátní multimediální místnost pro prezentaci

projektu lokality BB Centrum otevřela investiční a

developerská společnost Passerinvest Group v Praze 4. V

budově Brumlovka v BB Centru vznikla na ploše 45 m2

multimediální místnost „BB CENTROOM“ pro reálnou a

zároveň nadčasovou prezentaci historie, současnosti a

budoucnosti rozvoje BB Centra. Prostřednictvím netradiční

prohnuté promítací stěny (7 145 x 2 500 mm) s imersivní

projekcí (180 stupňů) na plochu 14,3 m2 získají návštěvníci

pocit, že jsou součástí projekce. Intenzitu zážitku z

prezentace umocňuje reálný 3D plastický model BB Centra,

vyrobený v měřítku cca 1:450.

Model BB Centra využívá jak interního LED zvýraznění

budov, tak i videomapping za pomoci dvou synchronních

projektorů. Panoramatickou projekci zajišťují tři

synchronizované projektory v režimu vzájemného prolnutí

(edge-blending) a celkovou atmosféru prezentace doplňuje

i speciální zvuková aparatura pro prostorový zvuk. Každá

prezentace využívá plně všechny instalované prvky, tj. jak

LED osvětlení modelu, tak videomapping a ozvučenou

panoramatickou projekci.

Rozsáhlou obsahovou část tvoří přes 20 hodin materiálu, ze

kterého byla připravena videa a obrazové ukázky v celkové

délce 60 min. Při virtuální prohlídce lze dynamicky

přecházet k nejrůznějším kapitolám vývoje BB Centra, od

historie přes současnost až po plány do budoucnosti.

Virtuální prohlídka tak umožní zkrátit klasickou více než

dvouhodinovou prohlídku areálu do pár desítek minut.
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„Jsem velmi rád, že jsme se rozhodli pro tento inovativní a

v našem oboru netradiční typ prezentace. BB Centrum je

vlajkovým projektem naší společnosti. Budujeme zde

moderní a udržitelnou pražskou čtvrť. Prostřednictvím

multimediální místnosti BB Centroom jsme schopni reálně

ukázat a debatovat nad rozvojem infrastruktury a

urbanizmu s ohledem na budoucí vývoj a další generace.

Věřím, že investice téměř 12 mil. Kč do tohoto showroomu

doplní již dříve investované prostředky do celého areálu BB

Centra a bude dalším přínosem jak pro širokou a odbornou

veřejnost, tak i pro obchodní činnost naší společnosti,” říká

Radim Passer, zakladatel a CEO, Passerinvest Group.

Návštěvníci se díky projekci mohou přenést na několik

minut do minulosti a dozvědět se něco z historie této

michelské lokality. Prezentace je provede vznikem a

vývojem BB Centra, od jeho jednotlivých etap až po

plánované projekty, a to jak z pohledu bydlení či nabídky

administrativních prostor, tak i z pohledu celkové občanské

vybavenosti. „Díky dobře zvolené architektuře vzniklo v

prostoru i zákaznické centrum, které budeme aktivně

využívat pro naše obchodní aktivity. Můžeme svým

obchodním partnerům či zástupcům firem, kteří hledají

nové moderní kanceláře, jednoduše představit, co BB

Centrum nabízí. Cílovou skupinou může být ale i široká

veřejnost, kterou zajímá nabídka rezidenčního bydlení v

místě nebo zástupci veřejného sektoru a státní správy či

studenti, které zajímá urbanizmus, společenská

odpovědnost, životní prostředí, moderní město a

infrastruktura,“ upřesňuje Vladimír Klouda, výkonný ředitel,

Passerinvest Group.

Společnost Passerinvest Group si pro celý koncept i

instalaci vybrala společnost Xlab ve spolupráci s

architektkami TEK TEK, systémovým integrátorem Colsys a

dodavatelem interiéru Capexus. 
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