ARThings by ITsMAGIC®
Aplicatii cu realitate augmentata.
Lumea reala interactioneaza cu lumile virtuale
prin sunete, imagini 2D & 3D si alte obiecte
imersive.
Joca-te oriunde ai fi!

Despre ARMap

Cum funcționează

ARMap este o hartă țesută cu Realitate
Augmentată. Prin joaca ai posibilitatea să
călătorești prin județele țării și să
descoperi peste 45 de animale, peste 10
puncte de atracție sau obiective turistice.
Harta este actualizată periodic, ca tu să nu
te plictisești niciodată.

Pasul 1 - Instalează gratuit aplicația ARMap din Google Play, scanand codul QR
de mai sus.(in curand si pe App Store)
Pasul 2 – Introdu codul de pe eticheta interioara
Pasul 3 - Deschide aplicația, permite accesul la camera video, scanează harta
ARMap cu telefonul sau tableta.
Pasul 4 – Se va afisa steagul Romaniei si fiecare culoare te va introduce intr-o
lume diferita. Rosul, se va actualiza in permanenta cu sarbatoarea curenta
(Halloween, Craciun, Valentine, Paste si alte sarbatori). Fii temerar si
descopera urmatoarele provocari ale steagului.
Pasul 5 – Apasand pe butonul X(colt stanga sus) poti accesa judetele tarii prin
simpla atingere a ecranului, in zonele de interes, respectiv judetul dorit.
La acest moment poti gasi 10+ obiective, cu actualizare continua.
Pasul 6 – In partea dreapta, prin selectie, ai acces la obiectivele turistice si
fauna specifica acelui judet precum si sarbatorile importante.

Cui se adreseaza
-

-

Copiilor de orice vârstă
Părinților si bunicilor ce vor să se
joace cu copiii și să descopere
România împreună
Educatorilor
Profesorilor de geografie ce vor
să predea într-un mod
neconvențional

NOTA:
Harta este actualizata in permanenta.

INCEARCA si ARTShirt tricouri
tesute cu Realitate Augmentata

In versiunea urmatoare se va implementa o
descriere cu sunet la fiecare judet.
Lucram la adaugarea de noi obiective si
imbunatatirea celor existente. Daca aveti o idee
inedita, daca va sunt utile si alte informatii pe harta,
ne puteti scrie aici: magazin@itsmagic.ro.
Colegii nostri vor analiza informatiile si, daca sunt
compatibile cu strategia de implementare, vom face
tot posibilul sa apara in urmatoarele versiuni.

Tip de joc
-

100% distractiv

-

100% educativ

-

100% util

-

100% interactiv (poti chema un prieten sa descoperiti impreuna
judetele tarii si sarbatorile implementate pe harta)

