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The Futuroscope is een van de grootste
pretparken van Europa en richt zich met name
op Beeld, Uitzending, Virtual Reality Attracties
en speciale films. Het park is gevestigd in
centraal Frankrijk en is open sinds 1987.
Ongeveer 1,5 miljoen bezoekers lopen jaarlijks
binnen.

In 2015 is een nieuw gebouw geopend met de naam Futur L’expo. Hier
worden nieuwe technologieën gepresenteerd aan de bezoekers.
Binnen dit paviljoen heeft Futuroscope een apart gedeelte ingericht
volledig gericht op 3D scannen en 3D printen. Op deze locatie draaien
twee BobbleBooths van The BobbleShop. De belangrijkste activiteit is
het scannen van bezoekers en de verkoop van realistische 3D
figuurtjes.
Met de twee systemen worden dagelijks meer dan 500 personen gescand. De bezoekers selecteren een leuk figuurtje uit de catalogus. Ze
worden verkocht vanaf €29,95 tot €49,95. Deze verbluffende attractie
en het voortreffelijke retailconcept stelt The Futuroscope in staat om
meer dan 80 3D figuurtjes per dag te verkopen!
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Voordelen voor pretpark

Voordelen voor consumenent

Snel en eenvoudig scannen
Directe verkoop van 3D figuurtjes
Maatwerk 3D figuurtjes mogelijk
Park bepaalt de verkoopprijs
Snelle return on investment
50% marge op de adviesverkooprijs

Uniek en persoonlijk, levensecht gezicht
Keuze uit meer dan 250 3D figuurtjes
Oneindig veel mogelijkheden
Levensecht en realistisch figuurtje
Betaalbare met prijzen van € 10 tot €50
Groot en realistisch gezicht

Meer dan 250 figuurtjes in de catalogus!
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Mad Citizen, Platipus en 3D Tech zijn franse standwerkers die zich presenteren tijdens corporate en
social events waarbij ze werken in opdracht van
ondernemer en particulier. Zij bieden onderhoudende activiteiten en zijn te vinden op beurzen,
productpresentaties, feesten en bijeenkomsten.
The BobbleShop is een van de aangeboden
diensten op het vlak van 3D scannen.
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Stel je eens voor, dat een ondernemer of particulier een evenement
organiseert, waarbij hij zijn gasten uitnodigt om zich in 3D te laten
scannen. Enkele dagen later krijgen zijn gasten een fantastisch
aandenken in de vorm van een gepersonaliseerd 3D figuurtje. The
BobbleShop stelt standwerkers in staat om een totaal nieuwe beleving
aan een evenement toe te voegen. Een beleving die een onuitwisbare
herinnering achterlaat aan de opdrachtgever én zijn gasten.
The BobbleBooth is erg compact, licht van gewicht en volledig
autonoom dus het ideale mobiele retailconcept; zowel indoor als
outdoor. Standwerkers kunnen er gemakkelijk mee overweg en kunnen
meer dan 100 3D figuurtjes per evenement verkopen, met de vrolijke
goedkeuring van collega’s, partners, relaties en bekenden!

Su pe r m ob ie l
Voordelen voor standwerkers
Automatische, kant en klare oplossing
Compact, lichtgewicht, autonoom
200 scans per dag
Maatwerk 3D figuurtjes mogelijk
Betaalbare adviesprijs van €10 tot €50
50% marge op de adviesverkooprijs

Voordelen voor consumenent
Uniek en persoonlijk, levensecht gezicht
Keuze uit meer dan 250 3D figuurtjes
Oneindig veel mogelijkheden
Levensecht en realistisch figuurtje
Betaalbare met prijzen van € 10 tot €50
100% persoonlijk voor persoon en bedrijf

Meer dan 250 figuurtjes in de catalogus!

Win kel cen tra
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The Funworks Playground in Abu Dhabi is een
verbazingwekkende indoor speeltuin in het Yas
winkelcentrum. Deze speeltuin is midden 2015
geopend en verwelkomt dagelijks veel kinderen
en ouders in een multi-game omgeving waar
kinderen veel tijd doorbrengen op de vele
attracties. Een daarvan is de 3D videogame.

3D Game
Voor dit 3D spel heeft Funworks het ‘super heroes’ game platform
ingericht waarbij kinderen de gelegenheid krijgen om deel te nemen
aan een 3D game waarbij hun eigen gezicht als 3D model wordt
geïntegreerd in het spel. Ze spelen dus als avatar in een 3D game.
Voor dit doel heeft Digiteyezer en haar partner AiSolve een platform
ontwikkeld waarmee het mogelijk is het gezicht van het kind te
scannen met The BobbleShop en vervolgens te integreren in een
game.
De twee BobbleBooths op locatie scannen elk kind voor deelname aan
de game. Aan het eind van het spel verlaten de kinderen de attractie
en gaan ze naar de winkel waar ze een verbluffend aandenken kunnen
kopen. Kinderen zijn helemaal gek van deze attractie en de ouders
kopen de DVD en 3D geprintte figuurtjes tegen een aantrekkelijke prijs.

Voordelen voor de playgroud

3D win kel

Voordelen voor consumenenten
Baanbrekend gamen
Verbluffende 3D ervaring
Levensechte avatar
Kinderen zijn er gek op en komen terug
En dat vinden ouders ook fijn
Betaalbare prijs voor iets zeer speciaals

Zeer nieuwe, aantrekkelijke 3D attractie
Eenvoudig scannen en avatar integratie
Klantspecifieke 3D figuurtjes
Funworks bepaalt de verkooprijs
Korte return-on-investment
50% bruto marge

B3D is een innovatief bedrijf dat nieuwe ervaringen
wil presenteren aan consumenten in de particuliere
markt. Daarom hebben zij een franchise formule
ontwikkeld met betrekking tot het 3D scannen en 3D
printen. Om deze formule bekendheid te geven
hebben zij meerdere pop-up stores geopend in
winkelcentra. Via deze pop-up stores verlenen zij
3D gerelateerde diensten aan consumenten.
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Veel personen en bedrijven willen een 3D winkel openen of een winkel
gespecialiseerd in gepersonaliseerde producten waarbij ze consumenten willen verrassen met super mooie producten. B3D levert aan
deze asprirant detaillisten de mogelijkheid om gebruik te maken van
het ‘The BobbleShop’ concept voor het scannen van mensen in winkels
en zo 3D figuurtjes te verkopen.
The BobbleShop omvat The BobbleBooth, een goed gevulde catalogus
én de 3D printservice die retailers in staat stelt om 100’den 3D
figuurtjes te verkopen, zonder te investeren in prijzige, complexe scanen printapparatuur. Het scan- en printproces is 100% geautomatiseerd! Vandaag de dag heeft B3D zeven verkooppunten in Griekenland; Athene, Corfu, Santorini, Rhodos, Korydallos en Lemnos en
nieuwe locaties zijn ingepland.
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Voordelen voor retailers
Automatische, kant en klare oplossing
Snel en eenvoudig scannen
200 scans per dag
72% conversie van scan tot sale
Betaalbare adviesprijs van €10 tot €50
50% marge op de adviesverkooprijs

Meer dan 250 figuurtjes in de catalogus!
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Voordelen voor consumenenten
Uniek en persoonlijk, levensecht gezicht
Keuze uit meer dan 250 3D figuurtjes
Oneindig veel mogelijkheden
Levensecht en realistisch figuurtje
Betaalbare met prijzen van € 10 tot €50
Thuisbezorgd of afhalen in de winkel

Meer dan 250 figuurtjes in de catalogus!
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