Äntligen
VR!
10 fantastiska fördelar med att använda Virtual
reality till ert nästa möte, konferens eller

mässa, och hur vi kan hjälpa er att komma dit.

PRESENTERAT AV
AROUND THE CORNER

VIRTUAL REALITY

INTRODUKTION

VAD ÄR VR?
FÖRSTÄRK MÄNSKLIGA MÖTEN
MED VIRTUAL REALITY
Virtual reality flyttar den digitala (virtuella)
världen från platta skärmar till någonting
som vi människor är gjorda för – livliga
världar i tre dimensioner. När ni tar på er ett
VR-headset omsluts ni av en virtuell värld där
ni kan ha meningsfulla konversationer och
effektfulla presentationer, oavsett antal
deltagare. Fördelarna är många och denna

presentation listar 10 stycken.

“OTROLIGT
VÄRDESKAPANDE”
Fredrik Hägglund, VD för
Ica-handlarnas förbund,
angående genomförd VRkonferens med top 40

management team.

ALLT ÄR MÖJLIGT

Virtuell
Tack vare tekniken i ett VR-headset upplevs den virtuella
världen som väldigt verklighetstrogen, samtidigt som
den öppnar upp för oändliga möjligheter.

MÄNSKLIG INTERAKTION

Verklighet
Tekniken är anpassad till er och följer era rörelser, så
att ni kan interagera och kommunicera med
människor på ett naturligt sätt.

STRUKTURERAD
PROJEKTLEDNING
Våra erfarna projektledare hjälper er att
planera och strukturera era event, så att

ingenting faller mellan stolarna.
ANPASSADE VÄRLDAR
Vi skapar extraordinära världar som lockar
fram fascination och intresse från både er
och era deltagare.
FÖRSTAKLASSIGT
UTBILDNINGSMATERIAL
Vi skapar intuitivt utbildningsmaterial gör

Vi hjälper dig från början till slut
Vi hjälper dig att skapa möten, konferenser och andra
event i VR. Genom gemensam projektplanering och
grundligt utbildningsmaterial hjälper vi er att omsätta

VR i värdefulla applikationer och kreativa aktiviteter,
hela vägen från idé till utförande.

att vem som helst kan delta, oavsett

hårdvara eller teknisk expertis.
PROFESSIONELLT
GENOMFÖRANDE & SUPPORT
Vi har djup kompetens inom både tekniken
och event, så att ni kan slappna av och
fokusera på innehållet.

ANLEDNING NUMMER ETT

TIO ANLEDNINGAR TILL VR

1
KOSTNADS- OCH
MILJÖBESPARANDE
Genom VR kan ni uppleva
mänsklig kontakt tillsammans
med ert team eller era kunder från
var som helst i världen - utan att
behöva resa. Utöver att vara
miljövänligt är detta även väldigt
kostnadseffektivt, då ni undviker
många reserelaterade kostnader

så som transport och logi.

ANLEDNING NUMMER TVÅ

TIO ANLEDNINGAR TILL VR

2
NATURLIG
INTERAKTION
På en datorskärm representeras ofta information och
möten i två dimensioner, men vi människor är
anpassade att uppleva vår omvärld i tre dimensioner.
Genom att uppleva den digitala världen i VR kan ni
interagera med människor och objekt på naturligt
sätt; objekt kan likt i den riktiga världen undersökas i
tre dimensioner, och människor kan använda sig av
sitt kroppsspråk för att kommunicera effektivt.

ANLEDNING NUMMER TRE

TIO ANLEDNINGAR TILL VR

3
ÖGONKONTAKT
Vanliga videomöten äger rum på en platt
skärm vilket kan göra det svårt att veta vem
som talar med vem, eftersom alla tittar rakt
fram. Genom att dra ut mötet till tre
dimensioner kan ni se vart människors blick
är riktade, och därmed bättre förstå vem
som talar till vem. Detta ökar förståelsen för
konversationens flöde.

I ett videosamtal framgår det
inte vem som tittar på vem

I ett samtal i VR kan man se
vem som talar med vem

ANLEDNING NUMMER FYRA

TIO ANLEDNINGAR TILL VR

4
SPATIALT LJUD
Under videomöten är det ofta endast möjligt att
hålla väldigt linjära konversationer där bara en
person talar i taget. Men precis som i det verkliga
livet är ljudet i VR spatialt - det vill säga att volymen
från en ljudkälla avtar med avståndet. I praktiska
termer betyder detta att i en gruppdiskussion är
det enkelt för två eller flera deltagare att gå iväg en
bit och ha en parallell diskussion, för att sedan

sammanstråla med de andra.

I ett videosamtal går det inte
att ha parallella diskussioner

I ett samtal i VR avtar ljudnivån
med avståendet, vilket möjliggör
parallella diskussioner

ANLEDNING NUMMER FEM

TIO ANLEDNINGAR TILL VR

5
FÄRRE
DISTRAKTIONER
I vanliga videomöten är det lätt att
distraktionen tar övertaget och att man
kollar mailkorgen eller nyheterna en sväng.
VR däremot är så pass omslutande att
deltagarna inte distraheras av det som är
utanför, och mötesledarna och de andra
deltagarna kan vara säkra på att ingen är
mer fokuserad på att kolla sin mailinkorg.

ANLEDNING NUMMER SEX

TIO ANLEDNINGAR TILL VR

6
OLIKA VÄRLDAR
Den virtuella världen är oändligt
anpassningsbar – kvartalsrapport på mars,
kick-off på en strand och
gruppdiskussioner på toppen av ett berg i VR är det bara fantasin som sätter

gränser. Världarna går att skräddarsy för
att signalera specifika budskap till
deltagarna, eller för passa olika eventtyper,
så som konferenser eller afterworkmingel.

ANLEDNING NUMMER SJU

TIO ANLEDNINGAR TILL VR

7
DIGITALISERING
VR är ett praktiskt sätt för
företag att uppleva och ta del
av framkanten av den digitala
utvecklingen. Utöver att tillåta
rik kommunikation omedelbart
över långa avstånd, är även VR
ett medium för djupare
digitalisering inom ett företag.

ANLEDNING NUMMER ÅTTA

TIO ANLEDNINGAR TILL VR

8
COVID-SÄKERT
I en virtuell värld smittar inga
sjukdomar och infektioner - så
enkelt är det!
Men även utanför VR ser vi till att
begränsa smittan. För oss går
säkerheten före allt - vi garanter
att varje enhet är steriliserad innan
ni börjar hantera dem.

ANLEDNING NUMMER NIO

TIO ANLEDNINGAR TILL VR

9
VISUALISERA I 3D
Med VR kan ni demonstrera produkter och
koncept i tre dimensioner istället för två, vilket
gör det enklare för oss människor att förmedla
och förstå komplexa idéer. Dessutom kan ni
uppleva nya produkter, byggnader och
omgivningar i full skala, så som framtida
byggprojekt, eller platser som är någon
annanstans i världen.

ANLEDNING NUMMER TIO

TIO ANLEDNINGAR TILL VR

10
INTERNT OCH
EXTERNT PR-VÄRDE
Att använda VR i sin verksamhet skickar ut
tydliga signaler till de anställda att ni är ett
bolag vill och vågar bryta nu mark. Det
genererar goda
marknadsföringsmöjligheter och även
spännande tillfällen att inom och mellan
organisationer möta varandra och utföra
uppgifter på nya sätt.

Vi erbjuder uthyrning av headsets i stora
volymer till era events. Väljer ni att istället
införskaffa headsets på egen hand är det en
god investering i er egna digitalisering vilket
leder till spännande möjligheter till
nytänkande sätt att mötas och innovativa
sätt att angripa problem.
Självklart kan VR användas parallellt med

mer traditionella digitala möteslösningar
såsom Zoom eller Teams. Events som sker
inuti den virtuella världen går alltid att delta i
från en PC eller via en videostream som kan
nås via vilken enhet som helst.

10 ANLEDNINGAR 10 VR

MEN HÅRDVARAN DÅ?

KUNDER & PARTNERS
Vi har rik erfarenhet av att hjälpa kunder
realisera potentialen hos VR i deras
organisation. Från att hjälpa företag vista
sina nya kontorslokaler i VR innan de har
blivit byggda, till att arrangera konferenser i
VR med flera hundra deltagare. Allt fler
företag börjar inse det enorma värdet av att
implementera VR i sin organisation för alla
möjliga spännande tillämpningar - såsom
konferenser, kreativa möten, mässor, mingel
etc. Vi ser fram emot att undersöka hur ni

kan ta fördel av VR!

Kontakta
oss
Kontakta oss
så
hjälper
vi
så hjälper vi
ervidare
er vidare!
INFO@AROUNDTHECORNER.SE
WWW.AROUNDTHECORNER.SE

