


wie zijn 360 virtual showcasing?

Wij zijn 360 Virtual Showcasing! Het produceren, prepareren en 

begeleiden van uw virtuele tours voor op uw website, google maps of 

events is wat wij doen! Wij produceren een virtuele tour van een 

locatie, ruimte of product naar keuze met onze 360 graden camera’s 

en prepareren deze als virtuele tour die live gepresenteerd en ervaren 

kan worden op uw website, social media of google maps. Ook kunnen 

wij een virtuele tour maken van uw eigen evenementen locatie voor 

uw eigen marketingdoeleinden.



De basics

De basics

Een nieuw begin

Een nieuw tijdperk is aangebroken. In 2019 nam een niets 

vermoedend persoon een pandemie met zich mee die de wereld zoals 

wij die kennen heeft veranderd. Een dokterspraktijk of koffiebar 

betreden, betekende een test doen en een masker opzetten. 

Miljoenen mensen werken nu op afstand vanuit huis of hebben hun 

baan verloren toen hele industrieen moesten herstructureren. 

Industrieën werden gedwongen hun marketing en hun manier van 

denken te veranderen. Grote veranderingen oefenen druk uit op ons 

normale comfortabele wereldje. De mensen die moeite hebben met 

verandering, zullen afhaken, terwijl anderen die nieuwe kansen vinden 

zullen opbloeien. Het feit dat u heeft besloten dit e-boek te 

downloaden, laat zien dat u klaar bent om u aan te passen, te 

veranderen en te groeien. Ik hoop dat dit boek nieuwe perspectieven 

zal bieden op nieuwe kansen en nieuwe creatieve technologie. 

Virtuele rondleidingen en het opzetten van "virtuele 

verkoopomgevingen" is de gouden kans van vandaag. Het helpt 

bedrijfseigenaren, ondernemers en ondernemingen hun producten te 

verkopen, hun interieurs te showcasen naar de wereld en te pronken 

met hun ruimte in een wereld waar “eerst zien dan geloven” geldt en 

“virtueel verkopen” het nieuwe normaal is. 


Hier ligt de nieuwe kans!

Wat is een virtuele tour?

Een virtuele tour is een digitale rondleiding door verschillende 

ruimtes. Elke ruimte wordt vastgelegd door middel van interactieve 

360 graden foto’s. Een interactieve foto is een afbeelding waarin u, 

door middel van de beweging van uw muis of vinger, letterlijk kunt 

rondkijken.
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Waarom is een virtuele tour belangrijk voor uw bedrijf?

Een virtuele rondleiding biedt bedrijven een interactieve 

gebruikerservaring. Het biedt een volledig meeslepend beeld van hun 

service of producten dat niet kan worden bereikt met foto's of video's. 


Een boeiende 360 virtuele tour kan helpen om bezoekers aan te 

trekken en langer betrokken te houden op elke website of app, wat 

leidt tot een betere zichtbaarheid, betere posities in zoekmachines en 

meer conversies.


Met behulp van de nieuwste scan- en beeldvormingstechnologie 

kunnen bedrijven hun fysieke locaties op een realistische manier 

vastleggen en klanten ze op afstand laten verkennen via een 

interactieve 360 virtuele tour. Dit geeft vertrouwen aan potentiële 

klanten die kennis willen maken met het bedrijf voordat ze het 

daadwerkelijk bezoeken, en benadrukken zo het belang van een 

interactieve 360 virtuele tour voor bedrijven vandaag de dag. 


Het gebruik van virtuele rondleidingen is de afgelopen jaren steeds 

populairder geworden, omdat bedrijven op zoek zijn naar manieren 

om op afstand met hun klanten in contact te komen en hen een 

interactieve ervaring te bieden. 

Ontgrendel de voordelen van 360 virtuele rondleidingen

360 Graden virtuele rondleidingen bieden een meeslepende ervaring 

voor gebruikers, waardoor ze een realistisch beeld van de ruimte 

krijgen. Deze rondleidingen stellen gebruikers niet alleen in staat om 

een woning, bedrijf of locatie vanuit het comfort van hun eigen huis te 

ervaren, maar ze bieden ook waardevolle informatie over functies. 

Door kleine details of grootschalige apparatuur in 360° te kunnen zien, 

kunnen gebruikers een beter begrip krijgen van wat er wordt 

aangeboden.



Interactie met de gewenste doelgroep

Om nog maar te zwijgen over de uitstekende marketing tools die een 

virtuele tour kan bieden om zo potentiële klanten of bezoekers te 

verleiden. Door middel van social media & google advertenties kan de 

tour gedeeld worden op het internet om zo sneller en effectiever in 

contact te komen met de gewenste doelgroep.


360 virtuele rondleidingen kunnen ook worden gebruikt voor 

marketing door middel van in tour mini games. Geef bezoekers de 

kans op zoek te gaan naar objecten, een mascotte of andere 

elementen om zo een kortingscode of actiecode te verkrijgen. 

Hierdoor raken ze betrokken en neemt het aantal bezoekers op de 

website toe. Een virtuele tour kan direct en gemakkelijk op uw eigen 

website worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat bezoekers of potentiële 

klanten/cliënten op elk gewenst moment de virtuele tour van uw 

locatie kunnen ervaren. Dit betekent dat een virtuele tour zowel op de 

korte als op de lange termijn positieve resultaten levert. Wij leveren 

een stuk code dat simpel en snel op de website kan worden geplaatst. 

Deze tour bevat hotspots in de vorm van tekst, foto’s, video’s en links 

naar andere pagina’s. Deze tour kan ook klaargezet worden op laptops 

of desktop's tijdens een event of beurs zodat nog meer bezoekers uw 

tour kunnen ervaren. 

Interactie met de gewenste doelgroep
Hoe een virtuele tour interactie met gewenste doelgroepen bevordert

360 Graden virtuele tours worden steeds populairder. Ze stellen bedrijven 

in staat om beter met hun doelgroep in contact te komen. Door een 

interactieve ervaring te bieden waarmee potentiële klanten het pand, de 

diensten en de producten van een bedrijf in detail kunnen verkennen, kan 

het de betrokkenheid stimuleren en het aantal conversies verhogen. Een 

360 graden virtuele rondleiding kan worden gebruikt om de faciliteiten van 

een bedrijf te laten zien, zijn producten en diensten te laten zien of een 

meeslepende ervaring van de bedrijfscultuur te bieden. Is uw ruimte 

gevuld met de nieuwste technologie, de beste producten of heeft u een 

innovatief nieuw productiesysteem ontwikkeld? Dan heeft u nu de 

mogelijkheid dit te efficient en effectief tonen aan de gewenste doelgroep.
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maximaliseren van website 
weergaven en website retentie

Door te begrijpen wat resoneert met uw doelgroep, kunt u zorgen 

voor meer website retentie. Door gebruik van gegevens en statistieken 

kunt u zien welke eigenschappen van de ruimte, producten of andere 

diensten belangrijk zijn voor jullie doelgroep. Dit schept dan de 

mogelijkheid om de winkel, webshop en marketingmateriaal aan te 

passen aan de interesses van uw doelgroep. Hierdoor zullen meer 

mensen uit uw doelgroep de website vinden maar zal ook de bounce 

rate van uw website dramatisch afnemen.

Aan de hand van hotspots geeft u gemakkelijk uitleg in de vorm van 

text, foto’s, video’s , 360 graden videos en linkt u gemakkelijk door naar 

uw product/service pagina. Het kan bedrijven ook helpen om meer 

gepersonaliseerde ervaringen voor hun doelgroep te creëren door hen 

op een boeiende manier gedetailleerde informatie te geven over het 

aanbod van het bedrijf.

Invloed op SEO positie en 
google maps
Een virtuele tour toevoegen op uw website leidt tot meer interactie 

met de gewenste doelgroep. De personen in deze doelgroep zullen bij 

bezoek aan uw website meer tijd besteden op de website. Dit 

verhoogt de website retentie waardoor google de website als 

waardevol gaat beschouwen. Dit heeft een positieve invloed op de 

google SEO positie waardoor u hoger op de ranglijst zal komen te 

staan. Wat dus uiteindelijk betekent dat u sneller gevonden zal 

worden door uw doelgroep.


Daarbij geldt dat het toevoegen van de virtuele tour op uw google my 

business account uw vindbaarheid in google maps kan verhogen met 

100%. Dit betekent: Meer bezoekers, meer klanten en meer omzet!



Boost uw emaillijst

Boost uw emaillijst
In onze virtuele tours geven wij de kijkers van onze tours de 

mogelijkheid hun email achter te laten. Deze sturen wij door naar uw 

bedrijf! Dit betekent: Meer interactie met potentiële klanten, een 

emaillijst dat zichzelf opbouwt en dus meer omzet.

Geavanceerde statistieken
Geavanceerde statistieken voor het meten van gebruikersgedrag is 

een hulpmiddel van onschatbare waarde voor bedrijven en 

organisaties. Door de nieuw geïmplementeerde "Advanced Analytics" 

kunt u het gedetailleerde gedrag van uw publiek BINNEN de virtuele 

tour volgen. Hoe gedragen gebruikers zich met de elementen, 

hotspots of media in de tour? Op welke knoppen wordt het meest 

geklikt?, Welke panorama's worden het meest bezocht binnen een 

tour?, Is er een hotspot die onopgemerkt blijft en die we moeten 

markeren zodat er meer bezoekers komen? Wij kunnen zelfs zien waar 

bezoekers vandaan komen en in welk land ze zich bevinden. Allemaal 

waardevolle inzichten voor marketing, rapportage en 

prestatieverbetering.

Voorbeeld van emaillijst Call to Action 

Live video chat



Beleef de tour in virtual reality

Via een live videogesprek kunnen klanten communiceren met een 

echt persoon en krijgen ze in realtime antwoord op hun vragen. Dit 

creëert een persoonlijke ervaring die helpt bij het opbouwen van 

vertrouwen en geloofwaardigheid bij de klant. Bovendien stelt de 360 

graden virtuele tour klanten in staat om het product of de dienst op 

een realistische manier te verkennen, waardoor ze een beter begrip 

krijgen van wat ze kopen. Dit kan helpen hun vertrouwen in de 

aankoopbeslissing te vergroten, wat leidt tot hogere conversieratio's. 

Over het algemeen zorgt de combinatie van een live videogesprek en 

een 360 graden virtuele rondleiding voor een meeslepende ervaring 

die de conversieratio's aanzienlijk kan verbeteren.

Beleef de tour in virtual 
reality met een VR-headset

Het gebruik van virtual reality-headsets heeft een revolutie 

teweeggebracht in de manier waarop mensen een 360 virtuele tour 

ervaren. De meeslepende ervaring die de headset biedt, verhoogt het 

niveau van betrokkenheid en conversies in een 360 virtuele tour. Met 

het gebruik van een VR-headset kan de gebruiker het gevoel krijgen 

dat hij zich daadwerkelijk in de omgeving bevindt, waardoor de kans 

groter is dat hij interactie heeft met de inhoud. De gebruiker kan de 

omgeving op een meer realistische manier verkennen, aangezien de 

headset een 3D-ervaring biedt. Hierdoor krijgen ze een beter begrip 

van de inhoud, wat hun betrokkenheid en conversie verhoogt. 

Extra functionaliteiten en mini 
games

Minigames geïntegreerd in een 360 virtuele tour zijn een effectieve 

manier om merkbetrokkenheid en klantconversie te vergroten. Door 

interactieve elementen aan de tour toe te voegen, kunnen klanten 



Case: GO GALLERY

Case: Go Gallery

het product of de service van een merk op een leuke en boeiende 

manier ontdekken. Minigames kunnen ook helpen om de aandacht 

van de klant te trekken en voor langere tijd betrokken te houden. 

Bovendien kunnen deze spellen worden gebruikt om klanten te 

prikkelen met kortingen of beloningen voor het voltooien van 

bepaalde taken. Dit moedigt klanten aan om de tour te verkennen en 

verhoogt hun kans om een aankoop te doen. Bovendien helpt het 

gebruik van minigames om een gedenkwaardige ervaring voor 

klanten te creëren, wat kan leiden tot meer klantloyaliteit en 

merkherkenning.

Credit: https://www.gogallery.nl/25-years-go-gallery/

Lees verder



Een 360 graden virtuele rondleiding van een straatkunst galerij kan 

een ongelooflijk effectieve marketingtool zijn. Het geeft potentiële 

klanten een realistisch beeld van de galerieruimte en de 

tentoongestelde kunstwerken. De tour kan op verschillende manieren 

worden geïmplementeerd, bijvoorbeeld via een website, een mobiele 

app of zelfs een virtual reality-headset. Door klanten een meeslepende 

ervaring te bieden, kan de virtuele tour helpen om een emotionele 

band met de galerie en zijn kunstwerken te creëren.



Voorbeelden panorama

Voorbeelden Panorama

Bovendien kan de rondleiding worden gebruikt om de unieke 

kenmerken van de galerij te laten zien, zoals de locatie, de 

geschiedenis en het personeel. Door klanten een uitgebreid beeld van 

de galerij te bieden, kan de virtuele rondleiding helpen om de 

klantbetrokkenheid te vergroten en uiteindelijk tot meer verkopen te 

leiden. Het kan ook worden gebruikt om kijkers met de kunstenaars te 

verbinden, zodat ze meer te weten kunnen komen over het kunstwerk 

en de visie van de kunstenaar. Zo hebben we voor deze tour bij alle 

kunstwerken video’s van de kunstenaars geplaatst! Bovendien kan de 

rondleiding worden gebruikt om de galerij en zijn kunstwerken te 

promoten, waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot en meer 

bezoekers worden aangetrokken.
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