Наш сайт: www.appetit.te.ua
Приклади наших робіт:
готель “Тернопіль”  www.appetit.te.ua/food/ternopil/ternopil
готель “Копа” (м. Львів) www.appetit.te.ua/food/lviv/kopa
готель “Вишня” ( Буковель) www.appetit.te.ua/food/yaremcha/vishnya ,
ресторан “Братіслава” (м. Тернопіль) www.appetit.te.ua/food/ternopil/bratislava
3D панорами і віртуальні тури
Вартість виготовлення однієї 3D панорами при замовленні від 1 до 4 панорам  500 грн.
Вартість виготовлення однієї 3D панорами при замовленні від 5 панорам  від 250 грн. (див.
«Спеціальні цінові пропозиції » ) Створення вітруального туру  безкоштовно.
Спеціальні цінові пропозиції:
1 . Економ ( циліндричні панорами ) Це ідеальна пропозиція для об'єктів/сцен, в яких немає
необхідності повноцінно презентувати нижній і верхній плани ( підлога і стеля )
Приклад: Банкетний зал “Шарм”
У нього входить:
 Створення 5 панорам з горизонтальною розгорткою
 Об'єднання панорам у віртуальний тур з повнофункціональною навігацією
 А також , при необхідності , розміщення логотипів на кожній панорамі, встановлення кнопок
відправлення Email , банерів , блоків з інформацією і підказками, вставка фото і відео, наданих
замовником.
 Надання хостингу для Вашого віртуального туру
Ціна економ пропозиції (5 панорам): 1250 грн.
Вартість додаткових панорам : 200 грн. / шт.
2 . Стандарт ( сферичні панорами з спрощеним нижнім планом )
Приклад: Готельний комплекс “Орися”
Єдина відмінність від “Економ”: всі панорами сферичні, але зі спрощеним нижнім планом.
Як видно з прикладу, в цьому варіанті, крім горизонтальної розгортки, повноцінно презентується
верхній план і частково нижній. У нижній план можна вставити будьяке зображення  наприклад, Ваш
логотип або нейтральний градієнт
 Створення 5 панорам з горизонтальною розгорткою
 Об'єднання панорам у віртуальний тур з повнофункціональною навігацією
 А також , при необхідності , розміщення логотипів на кожній панорамі, встановлення кнопок
відправлення Email , банерів , блоків з інформацією і підказками, вставка фото і відео, наданих
замовником.
 Надання хостингу для Вашого віртуального туру
Ціна стандартного пропозиції (5 панорам): 1500 грн.
Вартість додаткових панорам : 250 грн. / шт.

3 . Люкс ( сферичні панорами  стовідсоткове опрацювання та презентація всіх сторін об'єкта)
Приклад: Банкетний зал “Мон Блан”
Весь функціонал стандартної пропозиції ( 5 панорам + всі базові доповнення), без спрощення
нижнього плану  тобто стовідсоткове опрацювання та презентація всіх сторін об'єкта , включаючи
підлогу.
 Створення 5 панорам з горизонтальною розгорткою
 Об'єднання панорам у віртуальний тур з повнофункціональною навігацією
 А також , при необхідності , розміщення логотипів на кожній панорамі, встановлення кнопок
відправлення Email , банерів , блоків з інформацією і підказками, вставка фото і відео, наданих
замовником.
 Надання хостингу для Вашого віртуального туру
Ціна люкс пропозиції: 2000 грн.
Вартість додаткових панорам : 300 грн. / шт.
Додаткові послуги
Авторинг панорам і турів  оформлення у фірмовому стилі замовника з додаванням аудіота текстового
супроводу, спливаючих вікон , посилань, логотипів і інших елементів.
Вартість обговорюється окремо і залежить від складності роботи.
Додаткова фотозйомка. Зйомка предметів, інтер'єрів і т.д. для резміщення в Віртуальному турі.
Вартість обговорюється окремо .

