EXPERIENCE ROUTE

QUI SOM?
Som Experiències és una empresa nascuda de la passió d'un pare i un fill: l'art i el turisme. Aquests dos
elements es fusionen per a oferir un producte innovador, únic i exclusiu, amb l'objectiu de poder oferir
valor afegit a tota mena de destinacions i així beneficiar als seus residents i visitants.

QUÈ ÉS EXPERIENCE ROUTE?
La webapp Experience Route és una plataforma que permet als usuaris conèixer de manera digital i
interactiva tot tipus de llocs d'interès. Mitjançant el sistema de geolocalització (element que es diferencia d'altres productes similars) fem viure una experiència única on l'usuari interactua en tot moment
amb l'entorn, sent aquest un element vital per a gaudir d'una òptima aventura.
Amb Experience Route som capaços de crear tot tipus d'històries relacionades amb la destinació en
qüestió, creant així guions/contes i personatges perquè els més petits i les seves famílies puguin
conèixer una destinació de manera divertida i completament nova.
Mitjançant ulleres VR (realitat virtual) incrementem el valor afegit de la webapp, ja que introduïm en el
món real els personatges prèviament creats.

COM FUNCIONA?
A través d'una història/conte que hem imaginat sobre un personatge il·lustre de la ciutat, es crearà una ruta amb
12 punts geolocalitzats (POI: POINT OF INTEREST).

Història/conte

Ruta de 12 POI
Cercle blau: usuari

Cada POI estarà marcat en el mapa, geolocalitzat i en acostar-nos ens sortirà una pantalla amb una fotografia
del lloc d'interès i després una posada en escena del conte mitjançant un guió.

Lloc d’interès

Conte

Es planteja el recorregut turístic com un joc, una gimcana per a tota la família (es poden crear diversos nivells
de dificultat a través de les preguntes).

Resposta
incorrecta

Resposta
correcte

En el següent POI trobem la funció en entorn 360º
on podem:
EN MODE PANTALLA COMPLETA
EN MODE ULLERES REALITAT VIRTUAL

A la foto 360º el personatge està immers en el propi entorn. Els punts blancs de la imatge indiquen elements
interactius amb els quals l'usuari pot obtenir informació sobre la història de la ciutat, del monument, o com
en aquest cas dels personatges pintats en el mural.



 



