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ADAR / ChocoAR 
Augmented reality & Image 
recognition 

твоето разширено и реално бъдеще… 

 

Разширената реалност е последната и най-нова технология, която се опитва да прескочи вече почти невидимата бариера 

между реалния и виртуалния ни живот. Ставаме все по-отегчени и пренаситени от заобикалящия ни свят. Искаме да получим 

нови усещания и представи за света.  

Чрез тази техонология ще можеш да дадеш на теб и твоите клиенти нови усещания за предлаганите продукти. Ще можеш да 

бъдеш пълноценен и конкурентен участник и потребител на светкавично променящия се световен пазар. 

Все още няма подобен продукт в твоя бранш. Не се страхувай да бъдеш първи и да експериментираш.  

Първите винаги биват забелязани и оставят най-дълбоките следи в историята! 
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Разширена реалност 

Защото виртуалност и реалност 

стават най-накрая едно!  

Защо AR? 

Как работи? 

Геймификейшън? 

Какво получавам? 

Посочваш реален обект, той се пренася 

във виртуалното пространство, заменя 

се с виртуална медия, а ти виждаш 

реалността. 

Най-добрия начин за продажби е чрез 

игра. Животът е игра - за нея сме 

готови на всичко - стига да участваме в 

нея и да я усетим реална. 

Продукт, който все още няма 

никой в световен мащаб! Бъди 

пръв и не разрешавай на 

останалите да поемат дъх. 
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Откриване на предварително зададени 

изображания и тяхното “събиране” за последващо 

участие за награди. Търсенето на изображенията 

е на фона на реалната им среда. 

Директно взаимодействие между търговец, потребител, заобикалящ ни свят. Силно изразена 

концепция за геймификейшън и реалност.  

Потребителят ще бъде въвлечен да търси, открива и събира със своето умно устройство твои 

изображения и след това да участва в томбола. 

Регистрация и профил със събраните до 

момента изображения. 

След разпознаване на изображението то 

бива заместено с видео на фона на 

реалността. 
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Рефернции 
Примери с Image Recognition технологията. 

Пример 

Този пример използва Image recognition технология. При нея след разпознаване на 

изображение то бива заменено с медия и тя се разгъва на цял екран. 

Как да видя примера: 

1) Ако имаш QR скенер:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 2) Ако нямаш изтегли този апликейшън: ChocoAR 

3) Сканирай изображението в ляво или изображението в дясно. 

 

 

Наслаждавай се! 
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AdAR 
 
AdAR - ChocoAR разширена реалност е най-новото технологично 

приложение, което има за цел да осигури незабравимо преживяване за 

своите потребители. Това приложение ще обсеби всичките ти сетива. 

Виртуалното ще се превърне в реалност. 
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Бъдещето  
никога не е достатъчно… 

Единствения начин да си осигурим достатъчно бъдеще е ние непрекъснато да 

го създаваме. 
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