Virtual eyes – платформа за
виртуален туризъм в реално време

Същност на виртуалният туризъм


ИКТ и туризмът: платформи за резервации,
туристически сайтове, аудиогидове.



Виртуални туристически преживявания: 360°
обиколки,
VR-очила,
роботи-екскурзоводи,
турове с радио управляеми роботи.



Установени различия между виртуалния туризъм
и туризма: на база научни определения; на
база на психологическо възприятие.

История на проекта


Началото – дипломна работа на тема „Възможности за
развитие на виртуален туризъм в реално времео и
изследване на влиянието му върху туристическото търсене и
поведение. Научен ръководител – ас. Е. Петров; рецензент:
доц. д-р М. Асенова.



Методи на изследването: анализ на съществуващи
проучвания; провеждане на виртуални турове в реално
време чрез „Virtual eyes“; анкетиране на виртуалните
туристи.



Пускане на платформата в работен режим.

Как работи платформата?


Екскурзоводът
провежда
туристическа
обиколка,
предавайки на живо картина и звук към виртуалния турист
чрез устройство, свързано с 4G мрежа.



Виртуалният турист не присъства физически на
обиколката, а я наблюдава чрез устройство, свързано към
Wi-Fi.



Възможност за комуникация
виртуалния турист.



Към момента – проведени турове с над 20 виртуални
туристи от 7 държави.
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Към кого е насочена платформата?


Сегментация по географски принцип.

Индивидуални и малки групи от 2 до 5 виртуални туристи
 По-големи групи от над 5 виртуални туристи.


Групи от различни институции: училища, университети и
др.
 Хора с намалена подвижност.
 Екскурзоводи.
 Тематични групи.


Възможни бъдещи подобрения



При канала - навлизане на 5G.



При хардуера – камери от ново поколение,
възможност за заснемане с 360° камера;
възможност за наблюдаване с VR-очила или на
екрани с висока резолюция.



При софтуера – подобрения в платформата, SEO,
мобилно приложение, ASO и др.



Партньорство с различни организации.

Особености при планирането на
маршрути


Не всички градове са еднакво подходящи.



Туровете отнемат по-малко време от реалните.



Стандартизиран маршрут за обиколка на София



Възможности за турове, съобразени с интереса на
виртуалния турист.

Правни норми и особености при
ценообразуването


Законови ограничения при заснемането по държави и
обекти.



Авторски права.



Нужно ли е виртуалните
лицензирани екскурзоводи?



Фактори, влияещи
върху
цената: разходи
за
изграждане и поддръжка на платформата; разлики в
стандарта на живот по държави; разлики в цената на
екскурзоводския труд по дестинации; липса на пряка
конкуренция; вътрешна саморегулация и др.
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Сезонност при виртуалния туризъм в
реално време


Различна за всеки сегмент.



Не следва логиката на сезонността при реалния
туризъм.



Не следва да се влияе силно от климата.



Потенциално влияние на часовата разлика.



Възможност
за
екскурзоводите.
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Изводи за бъдещо развитие на
платформата








Виртуален туризъм вече се развива. Налице е корелация
между степента му на развитие и напредъка в ИКТ.
Виртуалният туризъм не може да подмени и замести
туризма, но в някои случаи би могъл да задоволи част от
туристическите потребности.
Установи се положително влияние на виртуалния туризъм
върху ТТП.
Развитието на виртуален туризъм в реално време има
потенциал. Основна технологична предпоставка е
въвеждането на 5G.
3 направления за развитие спрямо преобладаващата
функция: социално-образователна; рекламна; пазарна.
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