THE AUGMENTED MEDIA EXPERIENCE

consumer research & experience centre for augmented reality

Februari en maart van dit jaar staat Citymall Almere in het teken van
augmented reality. TAB Worldmedia lanceert voor het winkelcentrum
een mobile augmented reality applicatie en opent samen met pop-up
store specialisten 1000 Bommen&Granaten “The Augmented Media
Experience”, het eerste experience en consumer research centrum voor
augmented reality media ter wereld. De pop-up winkelformule zal
vanaf 10 februari, 2 maanden lang het centrum vormen voor alle
digitale activiteiten in Citymall Almere.

Experience centre				
“The Augmented Media Experience” is een tijdelijke winkelformule
voor een periode van 2 maanden waarin consumenten en bedrijven
kennis kunnen maken met spectaculaire nieuwe digitale interactieve
media voor de retail. Van augmented reality op iPhones en vaste
kiosken tot digitale passpiegels, interactieve vloeren en hologram
projecties in de etalage.

Consumentenonderzoek
Tijdens de gehele periode zal het “The Augmented Media
Experience” niet alleen dienen ter vermaak en informatie
voorziening voor bezoekers maar met name om consumentenonderzoek te doen. TAB Worldmedia, het bedrijf dat de mobiele
augmented realtiy applicatie maakt voor Citymall Almere,
heeft hiermee als doel diepgaand inzicht te verkrijgen over hoe de
bezoekers met deze nieuwe augmented media omgaan. Met name
de vraag hoe deze innovatieve nieuwe media een bijdrage kunnen
leveren aan het aan- en verkoop proces wordt continu onderzocht.
Wij bieden participanten tevens de mogelijkheid om exclusief
consumentenonderzoek te laten verrichten naar een eigen specifieke
dienst of product.

Contact informatie:
Participatie mogelijkheden:
Product presentatie & sponsoring marketing lounge
Jeffrey Sterken
+31.622251709
jeffrey@duizendbommenengranaten.nl
The Augmented Media Experience
Traverse 8. Citymall Almere. The Netherlands

Marketing lounge
Een deel van “The Augmented Media Experience” zal worden ingericht
als marketing lounge waar workshops worden gegeven voor bedrijven
die geïnteresseerd zijn in het leren kennen of inzetten van deze nieuwe
media technieken. Hierbij wordt actuele onderzoeksdata gebruikt
om de workshops te illustreren en is er de mogelijkheid om met
consumenten te spreken. Tevens worden er diverse sponsorpakketten
aangeboden voor bedrijven om als participant deel te nemen in deze
innovatieve marketing lounge.

Participatie en sponsor mogelijkheden
“The Augmented Media Experience” pop-up store biedt uitstekende
mogelijkheden voor bedrijven die zich samen met andere innovatieve
merken als sponsor of augmented media participant aan dit initiatief
willen verbinden. Sponsoren en augmented media participanten
worden exclusief meegenomen in de communicatie en wereldwijde
PR campagne waar ongetwijfeld veel media aandacht uit voort zal
vloeien. Omdat de sponsor- en participatie mogelijkheden zo divers
zijn komen wij graag met u in gesprek om een voorstel op maat aan
u te doen.

Participatie mogelijkheden:
Product presentatie, sponsoring,
onderzoek & workshops
Remco Vroom
+31.629077654
remco@TABworldmedia.com
Web: www.AugmentedMEX.com
Email: info@AugmentedMEX.com

Pers contact:
Remco Vroom
+31.631952451
press@AugmentedMEX.com

