Zveme Vás na akci Future of Virtual Reality, jedno z prvních setkání v České republice na téma
využití virtuální a rozšířené reality v prostředí skutečného byznysu.
Zajímá Vás, jak lze VR uplatnit při školeních zaměstnanců a ušetřit? Hledáte inovativní
marketingové prostředky a zaujalo vás VR? Chcete vědět, jak lze kolem VR postavit pozitivní
klientský business case?
Odpovědi na dotazy pro Vás mají naši hosté:
Tomáš Kuča
Michal Wojnar

Jak stanovit vhodnou strategii pro využití VR specificky v rámci
Vašeho podnikání – a proč VR už dávno není jen pro hráče?

Adam Rajnoha
Hung Nguyen

Jak virtuální a rozšířená realita mění dnešní a budoucí svět
businessu – příklady implementace a jejich přínos pro společnost.

Ondřej Bach

Zkušenosti s vývojem, stavbou a provozem největší VR atrakce
ve střední a východní Evropě – Golem VR v samotném srdci Prahy.

Michal Horáček K čemu lze rozšířenou realitu využít v praxi? Rozšířená realita
Tomáš Kopáček v podání Microsoft HoloLens rozšiřuje formu kooperace, jak ji
známe.
Součástí setkání bude taktéž praktický workshop na téma „Využití VR právě ve Vaší
společnosti“, výstava s několika existujícími VR/AR aplikacemi k vyzkoušení, a závěrečný
networking. Využijte jedinečnou šanci diskutovat o VR v úzkém kruhu spolu se zkušenými hosty
z byznys sféry i vývojáři!

Pozvánka na setkání

Future of Virtual Reality
Využití virtuální (VR) a rozšířené (AR)
reality v prostředí byznysu

Kdy: 25. září 2019, 14:00 – 18:00 (registrace od 13:30)
Registrujte se již nyní, kapacita je omezena.
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Účast na setkání je bezplatná.
Obsah setkání bude v českém jazyce.

Registrace: pwc.cz/futureofvr

