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PREZENTÁCIA PRODUKTOV A ICH RIEŠENIA

INTERAKTÍVNE PRODUKTY



PRINÁŠAME BUDÚCNOSŤ

OBCHOD@iPRO.SK

+421 917 777 027

Spoločnosť iPRO sa dlhodobo venuje vývoju softvérov pre interaktívne produkty, ktoré 

sú ovládané pohybom, dotykom alebo zvukom. Využívané sú ako inovatívny prostriedok  

zábavy, reklamy, výučby, ale aj na prezentačné, objednávkové či informačné systémy. 

Pomocou moderných technológii dokážeme zaujať všetky vekové kategórie. Naše 

produkty si používatelia obľúbili aj vďaka jednoduchému a intuitívnemu ovládaniu. 

Pre spokojnosť našich zákazníkov zabezpečujeme komplexné služby od poradenstva, 

výroby, doručenia, inštalácie až po servis. 



INTERAKTÍVNA 
PODLAHA
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INTERAKTÍVNA PODLAHA SPÁJA POHYB ĽUDSKÉHO TELA S PRÍBEHOM, 

KTORÝ SA NA NEJ ODOHRÁVA. POHYBUJETE SA A TÝM MENÍTE VIRTUÁLNE 

DIANIE OKOLO VÁS. 

Interaktívna podlaha je médium vhodné na zábavu, prezentáciu, výučbu  

a reklamu. Pomáha pritiahnuť ľudí a udržiavať povedomie o značke, spestruje 

výstavy, výučbu a hudobné aj zábavné akcie. Vnem získaný z interaktívnej 

podlahy je hlbší a dlhodobejší, pretože sú účastníci zapojení do deja a môžu ho 

sami ovplyvňovať. Na interaktívnej podlahe tak môžete napríklad hrať futbal, 

tancovať valčík, zahrať si na hudobnom nástroji, naháňať ryby v jazere, alebo 

sa učiť zábavnou a hravou formou. Ponúkame množstvo preddefinovaných 

efektov, ktoré je možné ľahko upravovať. Dokážeme meniť pozadie (foto, video), 

interaktívne prvky, rýchlosť pohybu prvkov, počet prvkov a podobne. 

Náš vyučovací a pohybový program bol zostavený pre deti špeciálnych, 

materských a základných škôl. Jednotlivé výučbové hodiny majú rôzne náročnosti 

vďaka čomu sú vhodné pre malé i veľké deti. Interaktívna výučbová a pohybová 

podlaha prepája moderné technológie s výučbovým procesom, vďaka čomu sa 

prehlbuje záujem detí o výučbu. Výučba deti oveľa viac baví a tie dosahujú lepšie 

študijné výsledky.

V tomto videu je možné vidieť ukážku: 

https://youtu.be/R6vk7LLqWC4



PRE OŽIVENIE EVENTOV A ZABAVENIE ĽUDÍ 

VŠETKÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

Na veľkú projekčnú stenu môžu osoby elektronickým sprejom 

v ruke kresliť. Pre tvorbu diela si stačí zvoliť hrúbku, vzor, 

farbu čiary a iné. Rovnako je možné, aby sa účastníci vyfotili 

a po premietnutí fotky na projekčnú stenu upravovali sami 

seba za pomoci mnohých šablón, napríklad v tvare fúzov či 

korunky. Takto vytvorené dielo si môžu vytlačiť ako fotku a 

zdielať na sociálnej sieti, kde pre nich môžete urobiť aj súťaž 

o najkrajšie dielo. Pri vhodnom nastavení je virálnosť súťaže 

priam šokujúca.

V tomto videu je možné vidieť ukážku:

https://www.youtube.com/watch?v=yjA5eX7gnd8
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RÝCHLO VZBUDÍ POZORNOSŤ

Hráč sa postaví pred obrazovku a hra ho automaticky 

"oblečie" do kostýmu. Šablóny na oblečenie hráča je možné 

vyberať z aktuálnej ponuky 15-tich kostýmov. Na obrazovke 

začnú zhora padať predmety s kladnými a zápornými bodmi. 

Padajúce predmety môžeme vymeniť za Vaše logo, produkt, 

alebo akýkoľvek obrázok. 

Úlohou hráča je v časovom limite nazbierať čo najviac bodov. Na 

konci hry hráč uvidí svoje skóre a celkové poradie umiestnenia. 

Pre zaradenie do súťaže stačí, aby zadal svoj e-mail, na ktorý 

mu následne môžete zaslať informáciu o konečnom umiestnení, 

výhre a taktiež marketingové informácie. Hra výborne poslúži 

nielen na zábavu účastníkov, ale aj na prezentáciu spoločnosti 

a zber zákazníckych kontaktov. 

V tomto videu je možné vidieť ukážku:

https://www.youtube.com/watch?v=WPFRpJdn6yc&t=1s
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NECHAJTE SA VTIAHNUŤ DO “INÉHO SVETA”

Staňte sa súčasťou virtuálnej reality. Preniknite za hranice 

Vašej predstavivosti a rozhliadnite sa okolo seba vo virtuálnom 

svete, ktorý Vás doslova obklopí. Vstúpte do svetov, o ktorých 

sa Vám len snívalo. Zažite virtuálne cestovanie po horách, 

prechádzku v podmorskom svete, naučte sa pracovať s 

priestorom počas kreslenia v 3D priestore. Zahrajte si akčné, 

športové alebo logické hry tak, ako ich nepoznáte.

VYTVÁRA VIZUÁLNY ZÁŽITOK, VĎAKA KTORÉMU

SIMULUJE SKUTOČNOSŤ.

Nechajte sa vizuálne, fyzicky aj psychicky ohromiť novými 

virtuálnymi svetmi naplnenými inšpirujúcimi postavami. Staňte sa 

súčasťou vesmíru v rozmere, ktorý nepoznáte. Učte sa, vzdelávajte 

a bavte sa. Headset pre rozšírenú virtuálnu realitu s rozsahom 

360° Vám to umožní. Zažite úplne nový herný zážitok a buďte 

súčasťou najlepšie hodnotenej virtuálnej reality súčasnosti.

V tomto videu je možné vidieť ukážku:

https://www.youtube.com/watch?v=0KSORkrLoOA
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IDE O PREPOJENIE VIRTUÁLNEJ REALITY SO SIMULÁTOROM

Ktorý okrem vizuálneho zážitku aj simuluje skutočnosť. Vďaka 

simulátoru je možné virtuálnu realitu prežívať ešte silnejšie. 

Napríklad na kolotoči, alebo horskej dráhe máte rovnaké pocity 

ako pri skutočnej jazde. Cítite preťaženie, žalúdok sa Vám 

dvíha a nohy Vám chcú odstredivou silou lietať. Tento produkt 

je zameraný na zábavu. Je možné vybrať si z množstva hier. 

V tomto videu je možné vidieť ukážku:

https://youtu.be/uW_Sn0XuRAc

VR 
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INTERAKTÍVNA 
KNIHA

VEĽKÁ KNIHA V KOŽENEJ VÄZBE S PRÁZDNYMI LISTAMI, 

NA KTORÉ JE CEZ PROJEKTOR PREMIETANÝ ZVOLENÝ 

OBSAH.

Ide o veľkú knihu v koženej väzbe s prázdnymi listami, na ktoré 

sú cez projektor premietané informácie z počítača (texty, 

fotky, video). Pomocou kamery, ktorá je spolu s projektorom 

umiestnená nad knihou rozpoznáme otočenie strany v knihe, 

vďaka čomu vieme určiť či je kniha zatvorená, alebo otvorená 

a na ktorej strane je práve nalistovaná. Po otočení listu sa 

môže obsah načítavať postupne riadok po riadku, zobrazovať 

obrázky a prehrávať videá aj spolu so zvukom. Možností ako 

zaujať a prezentovať požadovaný obsah je vďaka interaktívnej 

knihe obrovské množstvo. Všetko je len na Vašej fantázii  

a kvalite spracovania obsahu. Samotný obsah strán sa dá 

kedykoľvek zmeniť, takže viete návštevníkom ponúknuť vždy 

aktuálne informácie. 

V tomto videu je možné vidieť ukážku:

https://www.youtube.com/watch?v=TQ1oSK87P4o



SKUPINOVÁ ZÁBAVA

Ovládanie hry viac ľuďmi je zábava nielen na večierku. Ľudský 

ovládač je ideálny pre teambuildingové hry, či podporu 

produktu v kine, na diskotéke, v obchodnom centre alebo v 

predajni. Hra je s obľubou využívaná aj na budovanie tímu a 

zlepšovanie spolupráce medzi jednotlivými členmi tímu.

HRA OVLÁDANÁ POHYBOM – Na ovládanie hry používajú 

hráči ruky zodvihnuté nad hlavu. Náklonom rúk následne 

ovládajú dianie v hre.  

HRA OVLÁDANÁ HLASOM - Namiesto ovládačov používajú 

hráči svoj hlas a hru ovládajú pomocou nízkych a vysokých tónov. 

HRA OVLÁDANÁ ZVUKMI - Na ovládanie hry používajú 

hráči zvuky ako dupanie, kričanie a tlieskanie, za poci ktorých 

ovládajú dianie v hre. 

 V tomto videu je možné vidieť ukážku:

     https://www.youtube.com/watch?v=QtLcW0rZF8k
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OBLIEKANIE JE ZRAZU ZÁBAVOU

Hráči sa postavia pred obrazovku a môžu si skúšať virtuálne 

oblečenie alebo sa obliecť do rôznych kostýmov. Pohybom ruky 

si vyberú dámsku alebo pánsku kolekciu, kde nájdu nohavice, 

tričká, šaty alebo aj kostýmy superhrdinov. Vyberú si konkrétny 

model z ponuky a hneď sa v ňom uvidia na obrazovke. Takto 

oblečení sa následne môžu vyfotiť, fotku si vytlačiť alebo 

zdieľať na sociálnej sieti. Všetky modely oblečenia sú 3D, 

takže návštevníci sa uvidia oblečení zo všetkých strán ako v 

zrkadle. Navyše sa na nich budú pri pohybe šaty vlniť ako v 

skutočnosti. 

V tomto videu je možné vidieť ukážku:

https://www.youtube.com/watch?v=JGq_N5y7Gnw
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ZANECHAJÚ HLBOKÝ DOJEM

Je to nevídaná šou s dinosaurom, pumou či ľadovým medveďom. 

Predstavte si, že účastníkov akcie  predbehne virtuálna puma, 

s ktorou sa môžu aj vyfotiť bez obavy o svoj život. Uvidia sa 

na veľkej LED obrazovke ako v zrkadle a okolo nich sa bude 

odohrávať strhujúci príbeh. Môžu byť tiež súčasťou búrky a 

okolo nich budú udierať blesky, pritom však ostanú suchí a 

nebudú ohrození na živote. Keď k obrazu pripojíme zvuk a z 

reproduktorov sa ozve rev pravekého dinosaura, ktorý v tej 

istej chvíli vstúpi do deja, tak sa obzrie každý. 

V tomto videu je možné vidieť ukážku: 

https://www.youtube.com/watch?v=qz22xunJziQ&t=7s
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ROBOTICKÁ
ŠOU

ROBOTICKÁ ŠOU JE ZLOŽENÁ Z VIACERÝCH PRODUKTOV, KTORÉ SÚ ZAMERANÉ NA 
TÉMU ROBOTI

ROZTANCUJTE SVOJHO ROBOTA - Jednoduchým hlasovým povelom môžu účastníci 
robota roztancovať, alebo si spolu môžu zacvičiť. Robot sa vie na povel tiež objímať, čo 
je veľmi obľúbené najmä u detských účastníkov. 

OVLÁDAJTE REÁLNEHO ROBOTA - Účastníci robota ovládajú pomocou tabletu. 
Môžeme mu postaviť napríklad prekážkovú dráhu a zábavu s robotom máte zaručenú.

ZÁPAS ROBOTOV - Je hra, v ktorej môžu dvaja účastníci proti sebe bojovať v kostýmoch 
robotov.
Účastníci stoja vedľa seba pred virtuálnou obrazovkou, na ktorej sledujú hru a svojich 
robotov ovládajú pohybmi rúk a nôh. 

VIRTUÁLNY OPRAVÁR ROBOTOV - Je virtuálna realita, v ktorej účastníci môžu robota 
opravovať ako v skutočnosti vďaka headsetu pre rozšírenú VR s rozsahom 360°.

ZOSTREĽUJTE LIETAJÚCE DRONY - Je hra vo virtuálnej realite, v ktorej účastníci 
zostreľujú lietajúce drony a zbierajú body. Vďaka headsetu pre rozšírenú virtuálnu realitu 
s rozsahom 360° majú pocit, že sú priamo v deji a všetko sa deje okolo nich. K dispozícii 
sú aj ďalšie hry s robotickou tématikou.

OBLEČTE SI VIRTUÁLNY KOSTÝM ROBOTA A CHYTAJTE DRONY - Účastník sa 
postaví pred obrazovku a hra ho automaticky "oblečie" do kostýmu robota. Začnú padať 
drony a úlohou hráča je chytiť ich čo najviac v časovom limite. Na konci hry hráč uvidí 
svoje skóre a celkové poradie umiestnenia.

Robotickú šou prenajímame ako celok, ale aj po jednotlivých produktoch. 

V tomto videu je možné vidieť ukážku: 
https://www.youtube.com/watch?v=BV-OVjUpPUE
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AJ SEDENIE PRI STOLE MÔŽE BYŤ INTERAKTÍVNE  

A  ZÁBAVNÉ

Interaktívny stôl má široké možnosti využitia. Medzi jeho 

prednosti patrí prístup na internet, zobrazenie ponuky jedál 

s možnosťou priamej objednávky, komunikácia s okolím, 

prezeranie interaktívnych máp, zábavné interaktívne a 

spoločenské hry pre deti aj dospelých, možnosť pripojenia 

USB/SD na prezeranie fotografií a videí, poskytovanie 

informácií pre Vašich zákazníkov. Interaktívny stôl, informačný 

pult môžete použiť všade tam, kde ľudia hľadajú interakciu, 

zábavu a informácie. 

V tomto videu je možné vidieť ukážku: 

https://www.youtube.com/watch?v=NKrhN393dl0
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VSTUPNÁ BRÁNA DO SVETA NEOBMEDZENÝCH

ELEKTRONICKÝCH INFORMÁCII

Tvar, ako aj funkcionalitu kiosku vytvárame vždy podľa predstáv 

a potrieb klienta. Dotykový infokiosk uľahčuje návštevníkom 

orientáciu v obchodnom centre, pretože obsahuje informácie 

o rozmiestnení, zameraní, produktoch a otváracích hodinách 

jednotlivých prevádzok. Môže návštevníkom tiež poskytovať 

informácie o ponúkaných službách, či pripravovaných akciách 

obchodného centra. 

Veľkou výhodou našich kioskov je aktuálnosť informácií s 

možnosťou jednoduchej elektronickej diaľkovej správy. Kiosk 

Vás navyše zbaví zbytočných nákladov na tlač a výmenu 

plánov rozmiestnenia prevádzok pri každej zmene. 

V tomto videu je možné vidieť výrobu kiosku od návrhu jeho 

tvaru až po uvedenie do prevádzky: 

https://www.youtube.com/watch?v=b-rPGp2hvcE



NASKOČTE NA VLNU MODERNÉHO OBSAHU

S 360° VIDEAMI A FOTOGRAFIAMI

Navrhneme a natočíme 360° video, ktoré zanechá dojem! 

Využitie 360° videa je nekonečné - produktové video, 

reklama, koncert, event, svadba alebo prehliadka dovolenkovej 

destinácie. Spolu s natočením zabezpečíme aj postprodukciu 

a prípravu videa pre virtuálnu realitu, prípadne vloženie Vášho 

videa do webovej stránky.

360° FOTOGRAFIE A VIDEÁ SÚ JEDNODUCHO ÚŽASNÉ!

Zabezpečíme pre Vás kompletné vytvorenie 360° fotografie, 

postprodukciu a prípadné vloženie Vašich fotografií na webovú 

stránku.

360° 
FOTO A VIDEO
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Sme priamy výrobca interaktívnych produktov.


