Ev en ts
The BobbleShop doet het goed op
evenementen in elke vorm. Beurzen, feesten,
bedrijfsborrels, relatiedagen en bijeenkomsten van verenigingen. Maak het evenement
gedenkwaardig met een gepersonaliseerd 3D
figuurtje en blijf in beeld. The BobbleShop is
compact, licht en volledig zelfstandig. Je kunt
hem dus als mobiele fotocabine gebruiken
zowel binnen als buiten.

W in ke l
Veel winkeliers en aspirant winkeliers zoeken
naar een manier om een uniek product aan te
bieden. De 3D revolutie maakt dit mogelijk en
The BobbleShop is hiervan het perfecte
voorbeeld. The BobbleShop is een 3D
fotocabine én 3D printservice. Het is mogelijk
om 100’den 3D figuurtjes per dag te verkopen
zonder te investeren in dure en complexe
technologie. Iedereen kan het!

De ultieme retailoplossing voor
gepersonaliseerde 3D figuurtjes!

Pa rk en
Hoe zou je het vinden als jouw pretpark,
museum dierentuin of speeltuin per dag
100’den thematische 3D figuurtjes zou kunnen
verkopen en zo extra inkomsten genereert uit
merchandising in de parkwinkel? De BobbleKiosk is een perfecte oplossing. De klant kan
volledig zelfstandig de scan maken en het
figuurtje selecteren, bestellen en afrekenen.

Po p- up St or es
De BobbleShop is super mobiel. Hij past
makkelijk in een flight case en is uitermate
geschikt om tijdelijk op te bouwen op plekken
waar veel passanten komen. Verkoop met
gemak 100’den 3D figuurtjes per dag en maak
een goede marge telkens weer. Licentienemers maken in de regel 100% marge op de
verkopen en de terugverdientijd is 2 tot 10
maanden afhankelijk van de omstandigheden.
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The BobbleShop is een kant en klaar retailconcept voor het vastleggen van 3D
gezichtsscans en het creëren van gepersonaliseerde 3D figuurtjes door middel
van 3D full colour printing.

Scan

Selecteer

Bestel

Deel

De 3D fotocabine legt
binnen een fractie van
een
seconde
jouw
gezicht vast waarna
direct een levensecht 3D
model wordt gemaakt.

In de catalogus vind je
meer dan 250 figuurtjes
waaruit je kunt kiezen.
Klantspecifieke figuurtjes
kunnen
naar
wens
worden toegevoegd.

De 3D figuurtjes worden
besteld via het scherm
waarna het bestand
wordt verstuurd naar een
full colour 3D printer.

Na de bestelling krijg
je direct een 2D print
van jouw figuurtje mee
naar huis én in je
mailbox. Een aantal
dagen later kun je je
eigen Bobble ophalen!

The BobbleShop is een kant en klaar
retailconcept waarmee je in enkele
seconden het gezicht van een
persoon vastlegt en omzet naar een
3D model op een 3D figuurtje. De
werkelijke 3D geometrie van jouw
klant garandeert een levensecht 3D
model van de persoon op het te
printen 3D figuurtje.
Een digitale 3D catalogus met meer
dan 250 figuurtjes is beschikbaar en
kan uitgebreid worden met gelicenceerde figuurtjes. Unieke figuurtjes
worden geprint via de 3D printservice
op de beste full colour 3D printer.

Uniek!
The BobbleShop staat bekend om zijn
enorme snelheid en de nauwkeurigheid waarmee een 3D scan en
model wordt gegenereerd, de uitgebreide catalogus én het gebruiksgemak. Iedereen kan ermee werken!

Hardware

Kenmerken

-

-

Automatische 3D fotocabine
Embedded PC + 3D Software
Groot touchscreen 23”
Degelijke behuizing

Automatische 3D fotocabine
Embedded PC + 3D Software
Groot touchscreen 23”
Degelijke behuizing

Software
-

Directe vastlegging van gezichten
Creatie van echte 3D geometrie
3D model binnen 10 seconden
Grote catalogus 3D figuurtjes
Snel en eenvoudig personaliseren
Online overdracht van 3D bestanden
Geautomatiseerd printproces
Printbare, waterdichte 3D bestanden
Cloudbased management software

The BobbleBooth

Meer dan alleen Bobbles!
Versies
The BobbleShop is beschikbaar
als desktop en als stand-alone apparaat afhankelijk van de omstandigheden op locatie bij de licentienemer.
3D Figuurtjes

Bustes

Hoofden

TheBobbleShop.nl

Foto’s

Pluche

De desktop versie - The BobbleBooth
- is ideaal voor events en reguliere
winkels en trekt altijd publiek. The
BobbleBooth is compact, licht en
geïnstalleerd binnen 10 minuten.
De stand-alone versie - The BobbleKiosk - draait volledig autonoom en is
geschikt voor hoge volumes. Zonder
een bediende kan de consument zelf
scannen, personaliseren, bestellen en
afrekenen.

The BobbleKiosk

