22 september 2009

Mercedes-Benz presenteert eerste Virtuele
Opendeurdagen
Brussel – Wie iets hoog in het vaandel draagt, handelt daarnaar. Ook
Mercedes-Benz. Al jarenlang geloven wij in de toekomst en verleggen
we grenzen met innovatieve technologieën die goed zijn voor onze
klanten en het milieu. En ook onze klanten zijn mee met hun tijd: uit
onderzoek blijkt dat 80% niet meteen langsgaat in een showroom maar
zich eerst online informeert. Daarom ook organiseert Mercedes-Benz
van 24 september tot 31 oktober de allereerste Virtuele
Opendeurdagen. Bezoekers hoeven niet meer de baan op maar worden
met een glaasje champagne opgewacht op www.virtueleopendeur.be.
Innoveren, dat is wat Mercedes-Benz doet met haar virtuele
opendeurdagen.Virtueel? Inderdaad, gedurende vijf weken moeten
klanten niet noodzakelijk meer bij hun concessionaris langsgaan voor
informatie of nog om nieuwe voertuigen te ontdekken. Alles is immers
met enkele kliks binnen handbereik. Dat wat soms moeilijk te realiseren
is met traditionele opendeurdagen wordt op een virtuele manier mogelijk.
Zoals het kiezen van een decor op maat bijvoorbeeld: een exotische
showroom met palmbomen of liever een avontuurlijke met bergen. Aan u
de keuze. Wat een persoonlijke ontvangst en/of rondleiding betreft,
verwelkomen de Mercedes-Benz ambassadrices Véronique de Kock en
Sandrine Corman u graag. Klantvriendelijkheid op z’n best.

Het contact met de concessiehouder maakt natuurlijk ook deel uit van het
virtuele bezoek. Een testrit aanvragen of een vraag stellen? Alles is
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voorzien waarbij het virtuele de deur openzet naar de reële wereld. De
concessiehouder van zijn kant behoudt een bevoorrecht contact met zijn
klanten, of het nu virtueel of reëel is.

Een centrale plaats op de website wordt ingenomen door de promoties.
Men vindt er een gelimiteerde serie van de C-Klasse 200 CDI Berline
Essential voor € 28.500 BTW incl. Een nieuwe GLK 220 CDI 2WD
BlueEFFICIENCY voor € 34.950 BTW incl. Of een unieke garantie-actie
‘FreeProtection’ voor uw nieuwe Mercedes-Benz gedurende 6jaar of
200.000 km.

Tot slot, wordt er op de website www.virtueleopendeur.be een nationale
wedstrijd georganiseerd, die de internauten toelaat om wekelijks een CKlasse, een E-Klasse of een CLK gedurdende zes maanden te winnen.
Goed dus voor 15 langetermijntests.

In primeur: onze modellen zijn te bekijken in ‘Augmented Reality’
Klanten komen naar een showroom om wagens te bekijken. Live. In 3D.
En om nieuwe technologieën te ontdekken. In onze virtuele showroom
komen we aan deze wensen tegemoet door het gebruik van Augmented
Reality, een digitale spitstechnologie waarmee je met behulp van een
webcam objecten vanuit het niets in 3D kunt laten verschijnen. Je kan de
wagen nog net niet aanraken. Voor de rest kunnen bezoekers de
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Klasse Berline, E-Klasse Berline, E-Klasse Coupé en GLK tijdens deze
actie wel van dichtbij en vanuit alle hoeken bewonderen. Ze kunnen zelfs
de kleur van de wagen veranderen.
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Met deze campagne is Mercedes-Benz het eerste merk in België om in een
grootscheepse campagne Augmented Reality toe te passen. Via een insert
bij de nationale dagbladpers (oplage 1,8 mio exemplaren) wordt de
‘marker’ verspreid die nodig is om de Augmented Reality-module te
activeren.
Definitie AR
‘Augmented Reality’ wordt vrij vertaald als ‘toegevoegde realiteit’. Bij
virtuele realiteit (VR) simuleert een computer een virtueel landschap. Bij
Augmented Reality (AR) worden virtuele elementen in de echte wereld
opgenomen, waardoor je een ‘mixed reality’ krijgt.

De enige technische vereisten voor AR zijn een computer met webcam en
toegang tot internet. Zo gaat het in zijn werk:

“Je surft naar een website. Je downloadt een PDF met grafische code
(marker). Je print de code en houdt het papier voor je webcam. De site
activeert je webcam. Je ziet een live videobeeld van jezelf op het scherm.
Plotseling verschijnen er figuren, 3D modellen of animaties uit de
‘marker’. Wanneer je het papier draait of kantelt, beweegt de figuur mee.”

Historiek AR

Augmented Reality bestaat al langer dan vandaag in de
wetenschappelijke en industriële wereld. Mercedes-Benz gebruikt de
technologie al enkele jaren om haar productieproces te ondersteunen.
(cfr. Mercedes-Benz South Africa)
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Midden 2008 maakt de Japanse artiest Saqoosha de Augmented Reality
toepassing “Desktop Fireworks”. Hij plaatst een demo filmpje online en
oogst wereldwijde lofzang. Saqoosha geeft de broncode van zijn softwareplugin vrij, waardoor iedere web (flash)-ontwikkelaar aan de slag kan met
AR.

Het Australische Boffswana, een digitaal productiehuis, lanceert eind
2008 het figuurtje ‘Proto’ in AR. Deze actie krijgt massale aandacht online
door het ‘wow’ effect wanneer je AR voor de eerste keer uitprobeert.
Marketeers en communicatieverantwoordelijken ontdekken de
mogelijkheden van deze technologie.

In België is er tot op vandaag geen merk dat een Augmented Reality
lokaal toepast in een consumentencampagne van dergelijke omvang.
Proximity BBDO demonstreerde de technologie eerder dit jaar met de
‘Hold Your Lion’ cover op vaktijdschrift PUB.
Toepassingen AR
‘Augmented Reality’ is een verzamelnaam die vele ladingen dekt. De
meeste communicatiecampagnes maken gebruik van een computer met
webcam en een geprinte marker. Soms vind je de marker ook op een
verpakking (Vb. Doritos) of in een advertentie (Vb. Mercedes)

Aangezien een smartphone over een scherm en camera beschikt, kan je er
AR toepassingen voor maken (vb. Skittles Zobmies). Combineer dit met de
ingebouwde GPS en virtueel kompas in zo’n toestel en je krijgt
futuristische mogelijkheden (Vb. Layar browser).
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De technologie is ideaal om een product te demonstreren. Je hebt
interactie met het virtuele 3D-model door de afgedrukte marker te
bewegen. Kleuren aanpassen, beweging toevoegen, geluid kiezen, etc.

De mogelijkheden voor productdemonstratie zijn eindeloos. Omwille van
het gebruiksnut verschilt AR zeer sterk van oa. de gehypte virtuele
wereld ‘Second Life’ die uiteindelijk een (virtuele) zeepbel bleek te zijn.

Afspraak dus van 24 september tot 31 oktober 2009 op
www.virtueleopendeur.be om er de nieuwe virtuele showroom te
ontdekken.
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