ŁĄCZNOŚĆ
Interaktywne opakowania
...Etykiety i opakowania + opowiadanie historii
z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości…
Czasy, w których zeskanowanie produktu smartfonem powodowało co najwyżej otwarcie jednej strony internetowej, to już przeszłość! Łączenie druku
z innymi mediami, na przykład z informacjami w internecie, to też nic nowego – ale najnowsze rozwiązania CCL & Arilyn odkrywają zupełnie nowy
wymiar łączności między tymi światami.
Technologia chmury umożliwia błyskawiczny dostęp do gier i filmów 360°.
Teraz etykieta Twojego produktu może ożyć albo przenieść użytkownika
wprost do wirtualnej rzeczywistości.

Connected Packaging
… mixed reality story-telling for labels & sleeves
The times when scanning a product with your smartphone only took you to
a homepage are over! Combining print with other media such as online is
nothing new – but the latest developments by CCL & Arilyn enable a whole
new dimension of connection between these worlds.
Thanks to cloud-based technology 360°-videos and games can be accessed
within seconds. The label of your product can be brought to life or surroundings merged with virtual reality.

Teraz możesz już opowiedzieć konsumentom każdą historię,
którą zapragniesz, gdyż CCL ze swoimi możliwościami
i doświadczeniem umożliwia Ci realizację idealnych rozwiązań
zarówno ze świata technologii.

No matter which story you want to share with your consumers –
CCL has the capabilities and experience to provide you with the
ideal decoration solution and technology.

Arilyn to nie tylko wygoda tworzenia i wykorzystywania treści
w rzeczywistości rozszerzonej, ale też możliwość analizowania
i łatwe wprowadzanie zmian, dzięki czemu maksymalizujemy
potencjał kampanii.

Arilyn not only provides convenient creation and usage of the
content for an augmented reality experience – it ouers analysis
and easy adjustments to maximise the potential of the campaign.

Zalety

Advantages

Rozwiązanie gotowe do użytku
Bezpłatne materiały, które mogą pobierać użytkownicy
końcowi posługujący się systemem iOS i Android
Treści offline – pobierz raz, korzystaj bez końca
Dostępne aplikacje typu white label lub obrandowane
Wysoka skalowalność i elastyczność platformy
oprogramowania
Możliwość zrealizowania jednorazowej kampanii lub
oferowania treści AR na bieżąco
Brak konieczności kodowana, wyeliminowanie długich
i kosztownych projektów programistycznych
Możliwość prowadzenia zarówno profesjonalnych
kampanii, jak i samodzielne tworzenie treści za pomocą
Arilyn Manager
Wszystko jest możliwe: od demo do globalnych kampanii
marketingowych AR.

Readymade solution
Free iOS & Android downloads for end users
Ouline content – download once and show forever
White label and/or branded apps available
Highly scalable & flexible software platform
One time campaigns or ongoing AR content possible
No more coding or lengthy and costly development projects
Professional creation of campaigns or use of Arilyn Manager
to create content yourself
All possible from demo to global AR Marketing campaigns.
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