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Johdanto
Laajennettu todellisuus (engl. extended
reality , XR) on kattotermi, jolla tarkoitetaan
aisteja tehostavaa immersiotekniikkaa eli
”uppoutumistekniikkaa”. Näitä ovat lisätty
todellisuus (AR), virtuaalitodellisuus ja
tehostettu todellisuus (MR).
Tässä raportissa sukelletaan näihin uusiin
todellisuuksiin erityisesti kuluttajien
näkökulmasta. Todellisia uusia innovaatioiden
maailmoja avautuu, kun laajennettu
todellisuus muokkaa ihmisten elämää. Syntyy
uusia mahdollisuuksia, uusia elämyksiä.
Pyrkimyksenä on luoda jokaiselle
ainutlaatuinen kokemus.
Laajennetulla todellisuudella on positiivisia
vaikutuksia vähittäismyyntiin, rakennusalaan
ja suunnitteluun, mutta seuraava askel on
vielä ottamatta. Fyysisen ja digitaalisen
maailman yhdistämisellä on vielä paljon
annettavaa.

Raportin erityisominaisuudet ja määritelmät
Sisällön luokittelu & artikkelien pisteytys
Trendiraportissa käytettävät sisältötyypit selitetään tällä sivulla.
Pisteytysjärjestelmän avulla arvioidaan trendin sisältöä.
Suosio
Kuluttajaoivallukset:
Miten ja miksi merkittäviä suunnanmuutoksia
tapahtuu. Kuluttajaoivallukset jaetaan kahteen
osioon: trendeihin ja oivalluksiin

Pistettä

Aktiivisuus
Tuoreus
Kohderyhmät:
Kohdeyleisö, jonka tutkijat määrittävät
Tuoreus:
Artikkelin uutuusarvo

Esimerkit:
Tarkkaan valikoituja yksittäisiä innovaatioita
syvempään analysointiin.

Ryhmitellyt listat:
Valikoima aiheeseen liittyviä esimerkkejä
näkökulman laajentamiseksi ja toisilleen
läheisten mahdollisuuksien näkemiseksi.

Aktiivisuus:
Vuorovaikutuksen, kuten kuvien selailun ja sosiaalisen
median jakojen määrä. Jonkin artikkelin aktiivisuus
voi olla suurta, vaikka suosio ei ole.
Suosio:
Vetovoiman pisteytys. Perustuu siihen, kuinka moni lukija valitsee artikkelin muiden
vastaavien joukosta.
Kokonaispisteet:
Kaikki pistemäärät voi muuttaa prosenteiksi. Kokonaispistemäärä muodostuu suosion, aktiivisuuden
ja tuoreuden keskiarvosta.
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Megatrendimatriisi

A) Kiihtyvyys
1. Yhden asian hiominen
2. Ominaisuuksien liioittelu
3. Ratkaisujen
uudelleenajattelu
Katalysaatio
Yritykset ovat vauhdittamassa
kuluttajien henkilökohtaista
kehitystä.

Prosumerismi
Käyttäjien luomasta sisällöstä
maker-kulttuuriin –
nykykuluttajat ovat sisällöntuottajia ja asiantuntijoita.
Tekoäly
Siirrymme käänteentekevään
aikakauteen, jota kuvaa
älykkyyden, datan ja muistin
eksponentiaalinen kasvu.

B) Syklisyys
1. Retro, nostalgia
2. Sukupolvisuus
3. Taloudellisuus
+kausiluonteisuus
4. Toistuvat syklit

Nostalgia
Rakkaimmat muistot
ruokkivat halua tuoda
menneisyys nykyisyyteen,
erityisesti suhteessa
varhaisiin vuosiin.

Luonnollisuus
Vastuullisten tuotteiden
suosiminen. Ne sisältävät
paikallisia, orgaanisia ja
kierrätettäviä ainesosia.

Nuorekkuus
Peter Pan -sukupolvi ei halua
kasvaa aikuisiksi. Se ohjaa
maailmaa leikkisämpään
suuntaan (sis. boomerit, jotka
haluavat pysyä aktiivisina).

C) Vähentäminen
1. Erikoistuminen
2. Vähemmän kerroksia –
tehokkuus
3. Joukkoistaminen
4. Tilaaminen

Välitön yrittäjyys
Uudet palvelut helpottavat
konseptointia,
käynnistämisen rahoittamista
ja yrittämistä.

D) Uudelleenohjaus
1. Tarkentaminen
2. Peruuttaminen
3. Yllättävyys
4. Pelillistäminen

Tribalismi
Uskollisia ryhmiä muodostuu
helpommin erityisten
intressien, kohteiden ja jopa
brändien ympärille.

Kuratointi
Hyperkohdennetut
tarjoukset, palvelut, tilaukset
ja suositukset
yksinkertaistavat elämää.

Yksinkertaisuus
Nopeatempoisessa,
kaoottisessa maailmassa
yksinkertaisuus erottuu, mikä
johtaa puhtaaseen
muotoiluun.

Pelillistäminen
Pelidynamiikan soveltaminen
tosielämän ongelmiin johtaa
kilpailukykyisempään ja
kiinnostavampaan maailmaan.

Elämyksellisyys
Maailmassa, jossa on
runsaasti materiaa, tulee
elämyksistä tärkeä valuutta ja
prioriteetti elämässä.

E) Lähentyminen
1. Yhdistäminen –
kerrostaminen
2. Lisäarvon tuottaminen
3. Yhteisbrändäys
4. Fyysisyys + Digitaalisuus

Moniaistisuus
Tekniikka, AR, VR ja interaktiiviset kokemukset
nostavat odotuksia viihteen,
palvelun ja jopa ruoan
suhteen.

F) Erottautuminen
1. Personointi – kustomointi
2. Status – joukkoon
kuuluminen
3. Tyyli – muodikkuus
4. Sukupolvikapina

Aitous
Sosiaalinen media ja
perinteisen mainonnan
vastustus luovat janon
aitouteen ja todellisuuteen.

Yhdessä luominen
Yritykset, tuotteet, palvelut ja
kuluttajat luovat yhä
enemmän toisistaan
riippuvaista toimintaa.

Hybridisaatio
Rajat hämärtyvät liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden yhdistyessä. Uniikkeja
konsepteja ja kokemuksia

Personointi
Pienerätuotantotekniikat ja
yksilöity media luovat
pohjan personoinnille.

Monilta monille
Myyjien ja mediajulkaisijoiden
joukkokato on siirtänyt
maailman monelta-monelletalouteen.

Jokainen trendi liittyy vähintään yhteen 18 TrendHunterin määrittelemästä megatrendistä.
Megatrendit on lajiteltu kuuteen mahdollisuuskategoriaan. (A-F)
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Trendit & oivallukset
Huomaamatta jääneitä mahdollisuuksia ja esimerkkejä
Maailmanlaajuiset kuluttajatrendit korostavat sitä, miten ja
miksi suuret muutokset tapahtuvat.
Raportti on jaettu kahteen osaan:
1. Trendi-osio, jossa yksilöidään uusia mahdollisuuksia
toimialalla ja
2. Oivallus-osio, jossa tarkastellaan motiiveja, asenteita,
uskomuksia ja jännitteitä mahdollisuuksien taustalla.
Trendi-osiossa esitellään Hospitality-kehityspaneelin (HKP)
tuloksia. Hospitality-kehityspaneeli kokoaa eri alojen
ammattilaisten näkemyksiä tässä raportissa esiteltävistä
trendeistä. Lue lisää HKP:sta s. 21.

Metaverse laajenee
Teknologiayritykset investoivat
metaversekokemusten kehittämiseen

Metaverse laajenee
Teknologiayritykset investoivat metaversekokemusten kehittämiseen
Trendi – Metaverse-käsite viittaa virtuaalisen todellisuuden tilaan, jossa käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään tietokoneen generoimassa ympäristössä. Yritykset kehittävät
metaverse-tiloja kiihtyvällä vauhdilla painopisteenään sosiaalisuus, kulttuuri ja brändin imago.
Oivallus – Teknologia kehittyy vauhdilla. Syntyy uusia digitaalisia palveluita, joissa yhdistyvät esteettiset ja käytännölliset piirteet. Ihmisten ruutuajat kasvavat kasvamistaan, kun internet
tarjoaa loputtomasti viihdettä ja sammuttaa tiedonjanoa. Asiakkaat kaipaavat immersiivisiä elämyksiä, liittyivät ne sitten henkilöbrändin kehittämiseen, yritysprojektiin, sosialisoimiseen
tai peleihin.

Futuristiset toisen maan konseptit

Earth 2 on metaverse virtuaalisen ja fyysisen todellisuuden
välillä

Pitkän tähtäimen metaverse visiot

Blockchain-alustan virtuaaliset tennarit
Atari ja RTFKT loivat NFT-muotiyhteistyön

7.2

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

Epic Games investoi tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin

Käyttäjien omistamat virtuaalikiinteistöt
Decentralandissa voi luoda, tutkia ja vaihtaa
omaisuutta

Multisensaatio

4 nostoa, 26 esimerkkiä

Tekoäly

53,198 klikkausta

Personointi

URL: Hunt.to/451362

Advisor Pick
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Virtuaaliset esittelytilat
Yritykset luovat virtuaalisia tuoteesittelytiloja

Virtuaaliset esittelytilat
Yritykset luovat virtuaalisia tuote-esittelytiloja
Trendi – Virtuaalisten esittelytilojen suosio kasvaa, kun yritykset yrittävät pysytellä kuluttajien alati muuttuvien shoppailutapojen perässä. Virtuaalisia esittelytiloja voi hyödyntää
esimerkiksi autonäytöissä ja kampaamoissa.
Oivallus – Asiakkaiden muuttuneet shoppailutavat pitävät sisällään sen, että suurin osa ostoksista tehdään netissä. Nyt kaivataankin sellaisia yrityksiä, jotka pystyvät tarjoamaan
luotettavia palveluita, etenkin suurempaa hankintaa tehdessä.

Virtuaaliset korunäyttelytilat

Virtuaalihuonekalujen näyttelytilat

House of Luxury esittelee brändejä interaktiivisella
kokemuksella

TRNK:n REND on virtuaalinen näyttely, joka
keskittyy kiveen ja metalliin

7.8

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

Digitaaliset stylistiliikkeet

Knot Standard Stylist Store tukee virtuaalisia
esittelytilakokemuksia

Edistyneet virtuaaliset ostokokemukset
Toyotan virtuaalinen näyttelytila on varustettu
lisätyllä todellisuudella

Multisensaatio

4 nostoa, 36 esimerkkiä

Kokemus

61,665 klikkausta
URL: Hunt.to/458469

Advisor Pick
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VR-kylpylät
Virtuaalitodellisuus ehostaa
kylpyläelämyksiä

VR-kylpylät
Virtuaalitodellisuus ehostaa kylpyläelämyksiä
Trendi – Virtuaalitodellisuus venyy moneen, myös kylpyläelämyksiin. Osa kylpylöistä on lisännyt tarjontaansa vaihtoehdon, jossa vaikkapa jalkahoidon ajaksi asiakas voi laittaa VR-lasit ja
kuulokkeet päähän rentoutumiselämyksen maksimoimiseksi.
Oivallus – Hyvinvointialalla asiakkaat usein odottavat tasapainoisia tuotteita, palveluita ja kokemuksia. Hyvinvointiin sijoittaminen on toisinaan kallista, mutta jos tuote on korkealaatuinen
ja kokemus ainutlaatuinen, niin se on sen arvoista.

VR-hyvinvointielämyksiä
Alusta yhdistää sekatodellisuuden ja terapeuttisen
teknologian.

Mindfulness VR Spa -kokemuksia
Amooma Spa & Sanctuary käyttää VR-tekniikkaa
lieventääkseen asiakkaiden stressiä.

Virtuaalitodellisuuden hierontakeskukset
Maailman ensimmäinen VR-hierontakeskus on nyt avoinna

Virtuaalitodellisuuden jalkahoidot

Los Angelesissa.

Kohler Waters Spa esitteli jännittäviä uusia tarjouksia tarjonnassaan.

6.7

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

Multisensaatio

4 nostoa, 45 esimerkkiä

Kokemus

77,324 klikkausta
URL: Hunt.to/433659

12

Copyright ©
All Rights Reserved

Uudet matkailun sovellukset
Lisätyn todellisuuden alustat lisäävät tietoa
ja mielenkiintoa matkailuun

Uudet matkailun sovellukset
Lisätyn todellisuuden alustat lisäävät tietoa ja mielenkiintoa matkailuun
Trendi – Lisättyä todellisuutta hyödynnetään matkailusovelluksissa. Tarkoituksena on parantaa matkailijoiden ja seikkailijoiden kokemusta. Nämä sovellukset sitouttavat käyttäjän
ympäristöönsä – ja tuovat lisää rahaa matkakohteelle.
Oivallus – Nykyään lähialuematkailu on monien ainoa matkustusvaihtoehto, ja siihen kaivataan uusia tuoreita näkökulmia. Sen saavuttamiseksi käytetään alustoja, jotka auttavat
löytämään oman tutun lähialueen uudet puolet ja mahdollisuudet. Koronarajoitusten vallitessa kaikki, mikä tekee tutusta ja turvallisesta kiinnostavampaa, otetaan ilomielin vastaan.

Social AR City -objektiivit
Snap julkaisi City Painter -ominaisuuden tietyille alueille
Lontoossa

Turisteille kohdennetut AR-filtterit
Singapore Tourismin AR-efekti auttaa turisteja löytämään
hauskoja kohteita

Avatarien johtamat matkasovellukset

Animoidut Landmark-objektiivit

Augmented Realityssä avatarit isännöivät Sherpa Toursin
kävelyretkiä

Snapchatin maamerkittäjä (Landmarker) herättää New York Cityn vapaudenpatsaan henkiin

5.2

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

Pelillistäminen

4 nostoa, 36 esimerkkiä

Advisor Pick

32,886 klikkausta
URL: Hunt.to/438716
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Kohennettu mukautuminen
Artistit ja suunnittelijat käyttävät lisättyä
todellisuutta kompensoidakseen peruttuja
tapahtumia

Kohennettu mukautuminen
Lisätyllä todellisuudella kompensoidaan peruttuja tapahtumia
Trendi – Suurin osa tapahtumista ja näyttelyistä peruttiin koronapandemian vuoksi. Monet sopeutuvat muutoksiin teknologian avulla. Erityisesti lisätty todellisuus on ollut artistien ja
suunnittelijoiden suosiossa. Sen avulla he ovat saaneet uusia töitään näytteille ja vakauttavat taidemarkkinoita.
Oivallus – Koronarajoitukset ovat tuoneet monen arkeen rauhattomuutta. Sen seurauksena virtuaaliset ympäristöt, jotka muistuttavat livetapahtumia, vetoavat moniin. Vetoamalla
eskapismin tunteeseen yksilöt tuntevat olonsa lohdullisiksi ja vähemmän rajoittuneiksi, kun he harjoittavat itseilmaisua tai aktiviteetteja, jotka ovat heille yleisesti tuttuja.

AR-käyttöiset näyttelyt
Uusi KAWS-sovellus oli valokeilassa, kun
sarja virtuaalisia veistoksia ja taideteoksia lanseerattiin
”Expanded Holiday” –kampanjassa.

AR-virtuaalitaidemessut
Lisätyn todellisuuden näyttelyt

Neonvihreät virtuaaliset sohvat

Sebastian Errazuriz auttaa taiteilijoita myymään
taideteoksia pandemian aikana

Crosby Studios lanseerasi Nike-tuotemerkillä
varustetun Augmented Reality -sohvan

6.9

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

Frieze-taidenäyttely mukautuu koronarajoituksiin tekniikan
avulla. Lontoon, New Yorkin ja Los Angelesin lisäksi Frieze
toimii myös verkossa.

Multisensaatio

4 nostoa, 27 esimerkkiä

Kuratointi

48,839 klikkausta
URL: Hunt.to/427590
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Jalankulkijoille räätälöidyt kartat
Jalankulkijoille suunnitelluissa kartoissa
priorisoidaan turvallisuutta ja
elämyksellisyyttä

Jalankulkijoille räätälöidyt kartat
Kartoissa priorisoidaan turvallisuutta ja elämyksellisyyttä
Trend – Jalankulkijoille räätälöidyt karttasovellukset ovat nosteessa erityisen personoidun käyttäjäkokemuksen takia. Nämä sovellukset sisältävät kaiken lisätyn todellisuuden reittiohjeista
henkilökohtaisiin kävelyreitteihin.
Oivallus – Kävely kasvattaa suosiotaan koronarajoitusten yhä vallitessa. Kävellessä on helppo pitää turvavälejä, ja se on yksi harvoista asioista, joita kodin ulkopuolella voi tehdä
vastuullisesti. Kävelykin kuitenkin käy pian tylsäksi, joten monet etsivät keinoja kohdentaa kokemusta samalla, kun pitävät huolta turvallisuudestaan.

AR-kävelyohjeet sovelluksessa

Google Maps on lisännyt uuden live-näkymänsä useisiin
laitteisiin

Turvavälikävelykartat

Virtual aarteenetsintä-sovellukset
Roadgames Home antaa käyttäjien tutkia
maailmaa kotoa käsin

4.2

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

MapinHoodin sovellus tarjoaa yksilöllisen
jalankulkijanavigoinnin

Pelottavat AR-aluekartat

Nextdoorin herkkukartta auttaa suunnittelemaan
turvallisen Halloween-reitin

Kokemus

4 nostoa, 36 esimerkkiä
48,923 klikkausta
URL: Hunt.to/440887
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Lisättyä todellisuutta kotilomaan
Yritykset käyttävät lisättyä todellisuutta
mainoskikkana sesonkiaikana

Lisättyä todellisuutta kotilomaan
Yritykset käyttävät lisättyä todellisuutta mainoskikkana sesonkiaikana
Trendi – Yritykset tavoittelevat kotona lomailevia kuluttajia lisätyn todellisuuden avulla. Nämä hankkeet pitävät sisällään muun muassa tuotetestausta, demonstraatioita ja sekoitetun
todellisuuden portaaleja, joiden avulla kuluttajiin saadaan vuorovaikutteinen yhteys.
Oivallus – Kuluttajat kaipaavat ikimuistoisia kokemuksia ja yhteydenpitoa lähimmäisiinsä joulun aikana. Koronapandemian valossa nämä mahdollisuudet ovat siirtyneet livestä onlineen,
mikä ei kuitenkaan poista halua ikimuistoisuudesta. Tämän seurauksena kuluttajat kääntyvät sellaisten yritysten puoleen, jotka tarjoavat osallistavia ja räätälöityjä kokemuksia –
turvallisesti mutta interaktiivisesti.

AR-sipsipurkit

The Good Crisp Companyn pakkaus tuo lapset ja joulupukin
yhteen

Juhlalliset virtuaaliset pullojen kääreet
PATRÓN esittelee muokattavan AR-pakkauksen
henkilökohtaiseen lahjaan

Animoidut AR-luettelot

Oriflamen katalogin kansi herää henkiin juhlallisilla
visuaaleilla ja musiikilla

6.4

Pisteet

Suosio
Aktiivisuus
Tuoreus

AR-olutkampanjat

AR Lunar juhlaelämykset

Cerveza Victorian interaktiivinen pakkaus juhlii Dia de Los
Muertosia

Panda Expressin kuvafiltterit tutkivat kiinalaisen
uudenvuoden perinteitä

Tekoäly

5 nostoa, 45 esimerkkiä

Personointi

50,251 klikkausta
URL: Hunt.to/452446
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Hospitality-paneelin arvio trendeistä
Suurin osa kyselyyn vastanneista panelisteista työskentelee koulutusja ravintola-alalla. Kyselyyn osallistui asiantuntijoita myös tapahtumaalan, majoituksen, matkailun ja markkinoinnin aloilta.
Panelistit pitivät raportin merkittävimpinä trendeinä Virtuaalisia
esittelytiloja, Uusia matkailun sovelluksia ja Jalankulkijoille
räätälöityjä karttoja.
Panelistit eivät pitäneet VR-kylpylöitä tai Lisätyn todellisuuden
kotilomaa merkittävinä trendeinä Suomessa. 
Avoimissa vastauksissa panelistit mainitsivat laajennetun todellisuuden
tuovan elämyksiin lisäefektiä. Positiivisena aspektina nousi huomio
laitteiden olevan halvempia ja pelkästään selainpohjaiset toteutukset
ovat yleistyneet.
Haluatko kuulla lisää Hospitality-kehityspaneelin tuloksista tai
hyödyntää ammattilaisraatiamme osana omaa tutkimustasi?
Ota yhteyttä, ja mietitään, miten
voimme parhaiten auttaa sinua! 

➤

Miten trendit vaikuttavat Suomen kontekstissa?*
Trendi 2: Virtuaaliset esittelytilat

3.8

Trendi 4: Uudet matkailun sovellukset

3.7

Trendi 6: Jalankulkijoille räätälöidyt kartat

3.7

Trendi 5: Kohennettu mukautuminen

3.5

Trendi 1: Metaverse laajenee

3.0

Trendi 7: Lisättyä todellisuutta kotilomaan

2.9

Trendi 3: VR-kylpylät

2.8

* n=22, scale 1-5, : 1 = does not affect at all, 2 = not much, 3 =21somewhat
affects, 4 = affects quite a lot, 5 = affects very much

Hospitality-paneelin arvio trendeistä
Kysyimme panelisteilta, minkälaisia laajennetun
todellisuuden trendejä he ovat havainneet omalla alallaan.
Lisätyn todellisuuden käytännön esimerkeiksi panelistien
vastuksissa nousevat AR-etiketit, menukortit, mallinnukset
tehtaista ja niiden toiminnoista sekä opasteet.
Ravintola- ja matkailualalla on hyödynnetty useita eri
laajennetun todellisuuden innovaatioita. Eräs panelisti
nostaa vastauksessaan esiin tarinallisuuden tuonnin
ruokaelämykseen esimerkiksi hologrammien avulla (katso
video).
Eräs panelisteista toteaa, että laajennettua todellisuutta
hyödynnetään lähinnä wow-efektin luomiseksi.
Haaga-Heliassa laajennetun todellisuuden mahdollisuuksia
pääsee kokemaan immersiivisessä moniaistisessa The Box tilassa.
Laajennettua todellisuutta pyritään erään panelistin
mukaan integroimaan opetukseen. Hän toteaa: "Olen itse
vetänyt kaksi XR:ää käsittelevää kurssia, joissa opiskelijat
itse suunnittelivat XR-kokemuksia. Olen myös XRhankkeessa. XR on jo vahvasti mukana tutkimuksessa, pian
myös perusopetuksessa."
22

Esimerkkejä
Aiheeseen liittyviä ideoita
Nämä ideat ja tapaustutkimukset
koostuvat kampanjoista,
konsepteista, tuotteista ja
palveluista.
Tässä osassa perehdytään yksittäisiin
erottuviin innovaatioihin, jotka
liittyvät laajennettuun
todellisuuteen.

Sekatodellisuuden meditaatiokokemukset
SPACE10:n virtuaalinen keidas muuttaa kodit meditatiivisiksi retriiteiksi
SPACE10, IKEAn kokeellinen suunnittelulaboratorio, työskenteli
audiovisuaalisen luovan studion FIELD.SYSTEMS kanssa Virtual Oasis
-konseptin luomiseksi. Konseptin tarkoituksena on jokapäiväisen elämän
ja hyvinvoinnin tukeminen. Tutkimuksen myötä suunnittelijat
huomasivat ajatelevansa: "Mitä jos lisätty todellisuus voisi kuljettaa
sinut meditatiiviseen retriittiin?"
Virtual Oasis käyttää lisättyä todellisuutta ja spatiaalista ääntä
tarjotakseen ohjatun meditaatiomatkan. Sekatodellisuuden ansiosta
kokemus muuttaa tutut kodin tilat rentouttaviksi retriiteiksi. On
olemassa paljon sovelluksia ja puettavia laitteita, jotka auttavat
tukemaan meditatiivisia kokemuksia, mutta konsepti on
immersiivisempi ja kokonaisvaltaisempi lähestymismalli.
Koska suuri osa ihmisten elämästä vietetään kotona, tämä konsepti on
tarttunut tapaan, jolla ihmiset haluavat luoda rauhan taskuja
asuintiloihinsa, erityisesti etätyöskentelyn aikana.
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All-in-One multimediayksiköt
ECLIPSE-modulaarisissa sekatodellisuuden yksiköissä on langaton muotoilu
Moonback Innovation on suunnitellut 'ECLIPSE' modulaariset sekatodellisuusyksiköt puettavaksi all-in-one -teknologiaratkaisuksi, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää useita toimintoja
helposti. Yksikön langaton muotoilu mahdollistaa intuitiivisen käyttökokemuksen, kun taas silmien päällä oleva sisäänrakennettu näyttö mahdollistaa lisätyn todellisuuden (AR)
kokemukset ja paljon muuta.
'ECLIPSE' modulaariset sekatodellisuusyksiköt on varustettu kuulokkeilla, jotka immersoivat käyttäjän virtuaaliseen kokemukseen. Kevyt rakenne varmistaa mukavuuden tunteen laseja
pidettäessä päässä. Yksikkö hyödyntää 5G-yhteyttä mahdollistaakseen GPS-navigoinnin, viihdekokemukset ja paljon muuta, mitä emme ole nähneet markkinoilla aiemmin.
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AR tukemat tekniset korjausratkaisut
Vuzix ja TechSee tuovat uuden AR-innovaation teknikoille
Vuzix, amerikkalainen älylasien ja lisätyn todellisuuden teknologian toimittaja,
on solminut virallisen yhteistyön TechSeen, visuaalista apua tarjoavan
teknologiayrityksen kanssa. Nämä kaksi yritystä ovat työskennelleet yhdessä
toimittaakseen uuden visuaalisen etäavustusratkaisun
kenttähuoltoteknikoille.
Uusi työkalu tulee AR- ja tietokonenäöllä varustettujen silmälasien muodossa.
Vuzixin M400- ja M4000-älylasit aikovat antaa paikan päällä toimiville
huoltoteknikoille mahdollisuuden saada reaaliaikaista tukea
etäasiantuntijoilta. Intuitiivinen työkalu edellyttää, että teknikot kytkevät
Smart Glasses -lasit päälle, kun he kohtaavat vaikean ongelman. Näin
tehdessään heille esitetään vaiheittainen AR-käyttöinen opas, joka tuo heidän
näkökenttänsä päälle hyödyllisiä kuvakkeita ja tietoja.
Yhtiön mukaan teknologia pystyy tunnistamaan eri laitteet ja niiden tietyt
osat 98 prosentin tarkkuudella. "TechSeen kenttäpalveluratkaisu sopii
luonnollisesti Smart Glasses -laseihimme, joten olemme erittäin innoissamme
yhteistyöstä heidän kanssaan tarjotaksemme ainutlaatuisen
tietokonenäkökäyttöisen ratkaisun, joka voi auttaa teknikoita sekä
avustavassa huolto- että itsepalvelutilassa", kertoo Vuzixin toimitusjohtaja
Paul Travers.
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Näkökykyä tukevat sekatodellisuuden lasit
ViXion sekatodellisuuden lasit tukevat heikkönäköisiä
ViXion-sekoitetun todellisuuden lasit on luotu yhteistyössä Nendon
kanssa niille, joiden näkyvyys on heikentynyt tai jotka ovat juridisesti
sokeita, jotta he voivat saada tukea liikkuessaan kaupungissa. Laseja
pidetään silmien päällä visiirimaisella tavalla, ja ne hyödyntävät
etuosaan asennettua kameraa tallentaakseen materiaalia käyttäjän
edessä olevista asioista. Tämä kuvamateriaali käsitellään näkyvyyden
lisäämiseksi, jotta se soveltuu heikosti näkeville tai pimeäsokeille.
ViXion-sekoitetun todellisuuden laseissa on mukavuuteen keskittynyt
muotoilu, koska niitä on tarkoitus käyttää pitkiä aikoja. Lasit on
varustettu HOYA-optiikalla, joka mahdollistaa korjaavien linssien
sisällyttämisen.
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Immersiiviset rakennustyökalut
XYZ Reality's HoloSite-työkalu käyttää AR:tä rakentamisen optimointiin
XYZ Reality, kehityskeskeinen teknologiayritys, tarjoaa ratkaisun
rakentamisen optimointiin HoloSite-työkalun muodossa. Tällä hetkellä
rakennusteollisuudella on suuria ongelmia budjettien ylittämisessä ja
viivästymisessä, ja HoloSite-työkalu on suunniteltu ratkaisemaan nämä
ongelmat. Työkalu on suunniteltu havaitsemaan ja vähentämään
rakentamisen virheitä käyttämällä lisättyä todellisuutta. HoloSitetyökalu tukee urakoitsijoita jokaisessa työvaiheessa. Esimerkiksi
käyttämällä AR-yhteensopivia laseja urakoitsijat voivat käyttää HoloSitetyökalua nähdäkseen rakennuksen visuaalisen asettelun millimetrin
tarkkuudella reaaliajassa.
Työkalu voi mullistaa rakentamisen suunnittelun ja valmistumisen.
HoloSite-työkalun huipputeknologian avulla ihmiset ja tekoäly voivat
työskennellä yhdessä varmistaakseen, että rakentaminen suoritetaan
mahdollisimman sujuvasti. XYZ Reality sai äskettäin merkittävän
rahoituksen Octopus Venturesilta laajentaakseen HoloSite-työkaluaan
Yhdysvaltoihin.
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Tämä Headset on enemmän kuin kuulokkeet
'Voyager’ on sekoitetun teollisuuden kuulokesetti
"Voyager" sekatodellisuuden virtuaalilasi -konsepti on matkailualalle
suunnattu teknologiaratkaisu, joka tarjoaa matkailijoille tavan tutustua
uusiin kaupunkeihin ja kohteisiin omilla ehdoillaan. Virtuaalilasit
yhdistettäisiin älypuhelimeen tarjotakseen interaktiivisen
käyttöliittymän, jota käyttäjät voivat hyödyntää tutkiessaan uutta
sijaintia. Lisätyn todellisuuden (AR) avulla lasit heijastaisivat reittiohjeita
tielle, tarjoaisi vaikuttavia faktoja tietyistä paikoista ja paljon muuta.
Käsitteellinen "Voyager" sekatodellisuuden virtuaalilasit on Seunghye
Hanin, Sieun Rohin ja Soomin Sonin suunnittelema. Innovaatio ennustaa
miltä matkailu voi näyttää lähitulevaisuudessa, kun matkailijat pyrkivät
maksimoimaan jokaisen uusilla alueilla viettämänsä hetken.
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Lisätyn todellisuuden kokemukset
Lancôme lanseerasi immersiivisen AR-kokemuksen myymälässään
Ranskalainen luksuskauneusalan yritys Lancôme lanseerasi erittäin
kokemuksellisen vähittäismyyntipelin lippulaivaliikkeessään Pariisissa,
Ranskassa. Lisätyn todellisuuden teknologialla toimiva immersiivinen
peli tarjoaa vieraille mahdollisuuden astua keinotekoiseen autoon,
laittaa VR-lasit päähän ja nauttia ainutlaatuisesta matkasta, joka vie
heidät Ranskan viehättävältä maaseudulta Pariisin kaduille.
Lancôme teki yhteistyötä Wilkins Avenue AR:n kanssa, joka on
erikoistunut AR-tapahtumiin, hyödyntäen sen huippuluokan AR- ja
spatiaalista laskentateknologiaa. Kokemuksen kohokohtana käyttäjät
vierailevat "Domaine de la Rose" -pelloilla Grassessa, Ranskassa –
ranskalaisten hajuvesien pääkaupungissa. "Mikä parempi tapa uppoutua
Lancôme-brändin taikuuteen kuin innovatiivinen matka, joka vie heidät
ruusupelloillemme Grassessa?" sanoi Lancôme Francen toimitusjohtaja
Julie Audouin-Urdangaray.
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Älykkäät multimedialasit
Rokid Air 4K AR -lasit tuovat uuden ulottuvuuden elämään
Käytettynä Rokid Air lisätyn todellisuuden lasit tarjoavat 120 tuuman
virtuaalisen näytön, joka tarjoaa mukaansatempaavan
multimediakokemuksen sovelluksista, peleistä, elokuvista ja muusta.
Hands-free-all-in-one-älylaseissa on myös ääniohjaus ja
tekoälyominaisuudet, jotka tukevat tehokkaita ja intuitiivisia
kokemuksia kaikenlaisesta mediasta.
Rokid Air 4K AR -laseja voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin, mukaan
lukien liike-elämä, opiskelu ja viihde. AR-lasien luojat kuvailevat laseja
näin: Voit nähdä elokuvia isompina kuin koskaan ennen, pelata pelejä tai
seurata karttoja vaeltaessa. Keittiössä voit jopa luoda gourmet-aterian
AR-avulla, kun seuraat omaa suosikkireseptiäsi. Virtuaalinen todellisuus
sulautuu edessäsi olevaan todelliseen maailmankuvaan.
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Sekatodellisuuden yhteistyöskentely sovellukset
Facebookin Horizon Workrooms mahdollistaa työtovereiden vuorovaikutuksen VR:ssä
Horizon Workrooms on Facebookin uusi sovellus, joka toimii virtuaalitodellisuuslaitteen Oculus-lasien kanssa ja antaa työtovereille mahdollisuuden asioida ja olla vuorovaikutuksessa
toistensa kanssa sekatodellisuudessa. Virtuaaliympäristössä ihmisiä edustavat avatarit, joiden avulla sovellus voidaan yhdistää tietokoneisiin, näppäimistöihin ja muihin laitteisiin ja
nähdä työntekijöiden näytöt ja laitteet virtuaaliympäristössä. Yhteistyötä varten ympäristössä on taulutila, jossa työkaverit voivat työskennellä ja suunnitella yhdessä reaaliajassa,
kiinnittää kuvia tietokoneelta ja tarkastella ideoitaan dynaamisella, visuaalisella tavalla.
Kun Mark Zuckerberg ja Gayle King esittelivät upouuden Facebook-sovelluksen, he tekivät haastattelun virtuaalitodellisuudesta, kokonaan järjestelmän sisältä.
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Sekoitetun todellisuuden työtila -konseptit
Facebookin AR/VR-demo ylittää fyysisten näyttöjen rajat
Aikana, jolloin monet ihmiset työskentelevät kotona tietokoneiden, kannettavien, tablettien ja puhelimien parissa, Facebook mietti uudelleen, miltä työn tulevaisuus voisi näyttää
sekatodellisuuden työtilakonseptissa. Facebook ideoi "joustavan ja äärettömän työtilan", joka tarjoaa enemmän vapautta fyysisen näytön tyypillisten rajoitusten lisäksi. Käyttöliittymä
luo saumattoman työpöydän integroinnin, verkottuneet sosiaaliset ominaisuudet ja kokemuksen, jossa ihmiset voivat vaihtaa helposti todellisen ja virtuaalisen kokemuksen välillä
samalla kun yhdistävät intuitiiviset, tutut syötteet, kuten näppäimistön ja hiiren, uusiin käsiseurantamenetelmiin.
Vastauksena maailmanlaajuiseen pandemiaan Facebook tukee entistä enemmän tuottavuus- ja yhteistyösovelluksia Oculus Storessa vastatakseen ihmisten muuttuviin
etätyöskentelytapoihin.
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Immersiiviset kuulokkeet
'MR. H' Mixed Reality -kuulokkeet tarjoavat 3D-äänikokemuksen
'MR. H'-mixed reality -kuulokkeet ovat mukaansatempaava multimediaratkaisu käyttäjille, jotka etsivät seuraavan sukupolven kokemusta laitteistaan. Kuulokkeet toimivat käyttämällä
binauraalista päänseurantatekniikkaa, joka analysoi jatkuvasti käyttäjän pään asennon. Tämän ansiosta käyttäjät voivat nauttia äänestä, joka kuulostaa siltä kuin se olisi heidän
edessään. Tämä tuo kokemukseen immersiivisemmän tunteen.
'MR. H'-mixed reality -kuulokkeissa on myös Audio Recall -tekniikka, jota voidaan käyttää äänen tallentamiseen myöhempää käyttöä varten muistutuksena asioista, jotka on tehtävä
päivän aikana tai pidemmällä aikataululla.
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AR-työkalut vähittäiskaupoissa
Reactive Reality on julkaissut lisätyn todellisuuden ostosovelluksen
Reactive Reality, lisättyyn todellisuuteen ja tekoälyinnovaatioihin erikoistunut yritys, julkaisee PICTOFiTin, AR-pohjaisen ostostyökalun, jonka avulla käyttäjät voivat luoda itsestään
erittäin tarkkoja avatareja.
Sovelluksen tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaille tarkan online-avatarin rakentaminen. Tämä avatar heijastelee heidän vartalon muotoaan ja mittojaan, jolloin he voivat kokeilla
vaatteita virtuaalisesti ennen ostopäätöstä. Uusi sovellus on suunniteltu integroitavaksi sähköisen kaupankäynnin alustoihin, joissa sitä voidaan hyödyntää olemassa olevien tuotteiden
muuntamiseen puetettaviksi, valokuvarealistisiksi 3D-kohteiksi.
Kun verkkokaupan alustat ovat integroineet PICTOFiTin, käyttäjät voivat selata vaatevaihtoehtoja virtuaalisten avatariensa avulla visualisoidakseen, miltä he voivat näyttää
pukeutuessaan niihin todellisessa elämässä. Reactive Reality liittyy muiden startup-yritysten joukkoon, jotka tarjoavat virtuaalisia sovitusratkaisuja – jännittävän uuden tilan, jonka
tavoitteena on tehdä verkkokaupoista todentuntuisempaa.
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AR-uimalasit
FORM Smart Swim -lasit tarjoavat ohjatun harjoitusmahdollisuuden
Kuntoteknologiayritys FORM julkaisee uuden lisätyn todellisuuden
harjoitteluominaisuuden FORM Smart Swim Google -laitteilleen. Uuden
ominaisuuden tarkoituksena on ohjata uimareita erilaisten harjoitusten
läpi reaaliajassa ajan, kierroksen, tekniikan ja muiden tietojen kanssa.
Nyt saatavilla olevan FORMin uuden harjoituskokemuksen voi ostaa
vuosi- tai kuukausijäsenyydeksi, ja sitä päivitetään jatkuvasti uusilla
harjoituksilla ja lisäelementeillä. Tällä hetkellä tarjotut harjoitukset
keskittyvät useisiin eri luokkiin, mukaan lukien teho, kestävyys,
tekniikka, palautuminen ja sprintti. Lisäksi uimareille tarjotaan
harjoittelua edeltäviä opetusohjelmia ja harjoituksen jälkeisiä
analyyseja.
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Lisätyn todellisuuden lomakirjat
Kiss & Fly on AR-kirja, joka yhdistää mediatyyppejä virtuaalilomien luomiseksi
Osa matkustusrajoituksista on edelleen voimassa COVID-19-pandemian vuoksi, Kiss & Fly tarjoaa kotimatkailijoille virtuaalisen loman. Painettua mediaa ja digitaalitekniikkaa hyödyntävä
AR-kirja sisältää yhdeksän eri kohdetta ympäri maailmaa. Matkailun ystävät voivat vierailla Ranskassa, Brasiliassa, Islannissa, Meksikossa, Italiassa, Kreikassa, Intiassa, Jordaniassa ja
muissa Välimeren rannikolla sijaitsevissa maissa.
Älypuhelimen kameralla kuvat heräävät henkiin ja esittelevät kauniita maisemia ja lomakohteita ympäri maailmaa. Sisarusten Lauren ja Annael Tolilan valokuvaamat AR-kuvat ovat
puhdasta eskapismia. Kiss & Fly väittää olevansa yksi maailman ensimmäisistä lisätyn todellisuuden sohvapöytäkirjoista. Tämä projekti on ensimmäinen Studio 96:n tuottama AR-kirja.
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AR-mainonnan mahdollisuudet
Brookfield Properties ja Aria Network tarjoavat AR-mainosmahdollisuuksia
Brookfield Properties ilmoitti, että se tekee yhteistyötä The Aria
Netowkin kanssa lisätyn todellisuuden mainosjakauman kehittämiseksi
vähittäiskauppapaikkojen kautta kaikkialla Yhdysvalloissa.
Uusi sopimus antaa Arialle yksinoikeudet Brookfield Propertiesin
virtuaaliseen ilmatilaan, joka kattaa yli 13 miljoonaa neliömetriä 100 eri
paikassa. Aria käyttää sopimuksesta saatuja tiloja luodakseen yrityksille
mahdollisuuden mainostaa lisätyn todellisuuden kautta.
Brookfield Properties aloittaa kumppanuuden yrittääkseen hyödyntää
"fygitaalisia" mainoksia, jotka ovat sekoitus fyysistä ja digitaalista
sisältöä.
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Digitaalisfyysinen animaatiofestivaali
Pixar Fest tarjoaa interaktiivisia AR-aktiviteettejä
Hongkongin ensimmäinen Pixar Fest järjestetään Harbour Cityssä Pixarin 35-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ocean Terminal Forecourtiin saapuessaan ihmisiä tervehtii suuri Pixar-logo,
ikoninen Pixar Ball and Lamp –teos (kuvassa) ja luvassa on paljon hauskoja yllätyksiä koko perheelle.
Pixar Festissä on viisi lisätyn todellisuuden pistettä, jotka viittaavat suosikkielokuvien kohtauksiin ilmaisen Harbour City -mobiilisovelluksen, Harbour Cityzenin, kautta. AR Fun -kameran
käyttäminen sovelluksessa avaa hahmoja, joiden kanssa ihmiset voivat ottaa kuvan ikään kuin he olisivat astuneet elokuvan kohtauksiin.
Lisätyn todellisuuden lisäksi Pixar Fest tarjoaa online- ja offline-aktiviteetteja, jotka ovat saaneet inspiraationsa menestyneistä elokuvista, kuten Inside Out ja Cars 3.
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Lisätyn todellisuuden karkkimainokset
M&M:n ensimmäinen AR-mainos sisältää Snapcoden dynaamiseen kokemukseen
M&M:n uusi karkkimainos hyödyntää lisätyn todellisuuden teknologiaa. AR-julistemainoksessa esitellään yhtiön äskettäin julkaisemia M&M’s Mix -pusseja, joissa on suosituimmat maut.
Mukana on Classic Mix, jossa on suklaata, maapähkinä- ja maapähkinävoipaloja, sekä upouusi Peanut Mix, jossa on makuja, kuten maitosuklaa, tumma suklaa ja valkosuklaa.
Mainoksissa on Snapcode-koodeja, jotka voidaan skannata julisteen animoimiseksi ja värikkäiden karkkihahmojen herättämiseksi eloon. Painetussa mainoksessa fanit näkevät värillisiä
karkkeja, jotka yrittävät paeta laukustaan, ja se toistaa sen loukkuun jääneen tunteen, jonka kaikenikäiset ihmiset tuntevat viettäessään pitkiä aikoja kotona.
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Lisätyn todellisuuden lehdet
'Create with Air Max’ mahdollistaa Nike-tennareiden muokkaamisen digitaalisesti
Nike ja japanilainen digitaalitoimisto AKQA kehittivät lisätyn todellisuuden lehden Create with Air Maxin. Tämä AR-lehti kehitettiin tukemaan Nike Air Max 2090 -jalkineen julkaisua.
Työkalun avulla käyttäjät pystyvät muokkaamaan tennareitaan digitaalisesti värityskirjan tavoin. Lehteä täydennetään haastatteluilla, tarinoilla ja fanien tuottamilla sisällöillä. Sisällön
toivotaan herättävän fanien mielenkiinto, sillä painetussa lehdessä jaetaan mikä inspiroi Air Max -tennareiden uusimman mallin.
Lisätyn todellisuuden käyttö ja keskittyminen digitaaliseen räätälöintiin on tärkeää, kun yritykset pyrkivät tavoittamaan ja sitouttamaan kuluttajia virtuaalisesti. Create with Air Max 56sivuista lisätyn todellisuuden lehteä/värityskirjaa jaetaan nyt kaupoissa Japanissa. Kuluttajat voivat viedä sen sisältöä pidemmälle jakamalla omia luomuksiaan verkossa.
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VR-lentoyhtiökokemukset
'Emirates VR-kokemus’ antaa käyttäjille mahdollisuuden tutustua lentokoneisiin
Dubaissa toimiva kansainvälinen lentoyhtiö Emirates julkaisi Emirates VR-kokemuksen, uuden virtuaalitodellisuussovelluksen, jonka avulla asiakkaat voivat tutustua lentoyhtiön
Gamechanger First Class Suitesiin ja tutustua sen A380 Onboard Loungeen.
Emirates on ensimmäinen lentoyhtiö, joka hyödyntää Oculus VR -teknologiaa myynninedistämistarkoituksiin. Mukaansatempaavan kokemuksen tarkoituksena on tarjota asiakkaille
viihdyttävä tilaisuus oppia lisää Emiratesin luksustarjonnasta. Lisäksi käyttäjät voivat kuljeskella Economy-, Business- ja First Class -luokissa ja tarkistaa istumapaikansa ennen niiden
ostamista.
Emirates VR-kokemus luotiin yhteistyössä Renacenin, UX-yrityksen kanssa, joka on erikoistunut 3D-lentokokemuksiin. Uusi sovellus on saatavilla ilmaiseksi Oculus-kaupasta kaikille
Oculus Rift -käyttäjille.
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Lisätyn todellisuuden muotielokuvat
Copernin SS21 XR-videokampanja on tunteilla ladattu
Pariisilainen luksusmuotibrändi Coperni julkaisi laajennetun
todellisuuden muotielokuvan, joka keskittyy muodin, teknologian ja
kaupunkilaisuuden risteäviin elementteihin.
Videokampanjassa käytetään laajennetun todellisuuden teknologiaa,
mukaan lukien videopeleihin keskittyvää Unreal Engineä. Elokuvassa
mallit sijoitetaan useisiin riskialttiisiin skenaarioihin, jotka luovat
brändiassosiaatioita Copernin uusimman kokoelman ja kaupunkien
pelottomuuden tunteiden välille. Laajennettu todellisuus -muotielokuva
sijoittuu pilvenpiirtäjän katolta ripustetulle metallipalkille, ja se saa
inspiraationsa Copernin tapahtumasta Tour Montparnassella Pariisissa.
Copernin laajennetun todellisuuden muotielokuva on varhainen
esimerkki digitaalisten teknologioiden ja muotiteollisuuden
yhdistämisestä ja kaupallistamisesta. Kampanjan julkaisuksi suunniteltu
lyhytelokuva esittelee malleja, jotka on kääritty Copernin uusimpaan
kevät-kesämallistoon, ja esittelee kokoelman yksiväristä väripalettia ja
modernia estetiikkaa.
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Metaverse-muotikokoelmat
Ralph Lauren ja Zepeto lanseerasivat digitaalisen vaatemalliston
Amerikkalainen muotibrändi Ralph Lauren ja 3D-avatar-alusta Zepeto
ovat tehneet yhteistyötä ja lanseeraavat 50-osaisen digitaalisen
vaatemalliston, joka on suunnattu metaverse-käyttäjille. Yhteistyöhön
sisältyy myös erilaisia t eemakohtaisia virtuaaliympäristöjä, joissa on
mukana New Yorkissa sijaitsevia paikkoja, kuten Central Park, Ralph
Laurenin lippulaiva Madison Avenue -myymälä ja Ralph's Coffee Shop.
Digitaalinen kokoelmaan sisältyy klassisia Ralph Lauren -tuotteita kuin
myös rajoitetun erän erikoisrullalautoja. Tämä yhteistyö sopii yhteen
yrityksen muiden pyrkimysten kanssa päästä mukaan
virtuaalitodellisuushypeen. Aiemmin tänä vuonna Ralph Lauren teki
yhteistyötä Bitmojin kanssa digitaalisessa kokoelmassa sekä Snapchatin
kanssa tarjotessaan lisätyn todellisuuden välineitä.
Yhteistyö korostaa yrityksen uskoa siihen, että "innovointi
virtuaalimaailmoissa on välttämätöntä seuraavan kuluttajasukupolven
houkuttelemiseksi", kuten Ralph Laurenin digitaalijohtaja Alice Delahunt
asian ilmaisee.
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Kotitalouksien leikkipuistosovellukset
IKEAn kaleidoskooppinen kotikonsepti rikastuttaa elintiloja kaikenikäisille
Kaleidoscopic Home on IKEAn SPACE10 kokeellisen
suunnittelulaboratorion ja luovien tekniikkojen Tin & Edin -konsepti,
joka tuo tuttuihin ympäristöihin taianomaista tunnelmaa. Lisätyn
todellisuuden avulla luodun sisällön ansiosta konsepti muuttaa kodit
jatkuvasti muuttuviksi leikkipaikoiksi tukemaan henkistä ja fyysistä
hyvinvointia.
Kokemuksen kehittyvän luonteen ansiosta se inspiroi jatkuvaan
uteliaisuuteen, ja rohkaisee ihmisiä olemaan vuorovaikutuksessa
asuintilojensa kanssa ennennäkemättömällä tavalla. Esineiden
tunnistuksen ansiosta muodot ja esineet tulevat esiin pöydistä,
tuoleista, seinistä, lattiasta ja katosta, ja IKEA näkee tämän hauskana
tapana saada kaiken ikäiset ihmiset mukaan rikastuneeseen
ympäristöön, joka tukee myös terveellistä ja aktiivista elämää.
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Hybrididigitaaliset lemmikkilelut
Melbits POD tarjoaa lapsille virtuaalisen lemmikin ja fyysisen lelun
Melbits POD on hybridilelu lapsille, joka tarjoaa tavan nauttia
virtuaalisten lemmikkien ja fyysisten lelujen eduista.
Lelu koostuu PODista, joka on tarkoitettu kulkemaan lapsen mukana
minne tahansa hän meneekin. Lelu auttaa häntä pitämään hauskaa
juoksemalla, tanssimalla, kävelemällä ja monilla muilla keinoilla.
Järjestelmän virtuaalinen lemmikki edellyttää, että käyttäjät auttavat
leluaan kuoriutumaan pelaamalla minipelejä. Samalla lapset voivat
nauttia lisätyn todellisuuden (AR) mahdollisuuksista.
Melbits POD -virtuaalilemmikki ja -lelu on evoluutio alkuperäisistä
digitaalisista lemmikkieläimistä entisiltä vuosilta. Uusi hybridilelu tuo
vastaavankaltaiset kokemukset kokonaan uudelle sukupolvelle.
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Digitaalisten kokemusten ohjaaminen
NextMind-aivotunnistin tarjoaa mahdollisuuden ohjata laitteita aivoaalloilla
NextMind-aivotunnistimen ansiosta käyttäjän on mahdollista ohjata laitteita ja digitaalisia kokemuksia omalla mielellään. Tuotteen tarkoituksena on ravistaa markkinoita futuristisella
toiminnalla. Yksikkö toimii asettamalla se takaraivon päälle. NextMind-aivotunnistin tulkitsee aivoaaltoja, jotka havaitaan sisällä olevan ei-invasiivisen elektroenkefalogrammitekniikan
(EEG) ansiosta. Laitetta voidaan käyttää ja operoida minimaalisella harjoittelulla, joten se soveltuu kaikenlaisille ja -ikäisille käyttäjille.
NextMind-aivotunnistimessa on täysin ei-invasiivinen muotoilu, jotta yksikköä voidaan pitää päässä pitkiä aikoja digitaalisten kokemusten hallitsemiseksi, mukaan lukien
virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR) ja muut.
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Terapeuttiset hyvinvointialustat
"Woke Hero" auttaa ihmisiä murtautumaan yhteiskunnallisista rajoituksista
Woke Hero on hyvinvointialusta, jonka on lanseerannut terapeutti
Avantika Dixit, entinen tekniikan johtaja. Alusta on suunniteltu
"tiekartaksi, jolla ymmärrämme itsemme ja kuinka olemme suhteessa
maailmaan ja toisiimme".
Johtavaa teknologiaa ja resursseja käyttävä Woke Hero -alusta toivoo
auttavansa nuoria pääsemään eroon "yhteiskunnan rajoituksista, joihin
nykyelämä on rajoittanut heidät" tarjoamalla sarjan työpajoja. Työpajat
helpottavat ajattelun paradigman muutosta, jotta käyttäjät voivat tulla
”oman elämänsä sankariksi" .
Näitä ohjelmia ovat Wellness Pod, Love Detox, Global Ascension Portal,
Self Love, Dance of Mixed Reality ja monet muut. Ohjelmat sukeltavat
henkilön mentaaliseen, emotionaaliseen ja henkiseen puoleen
auttaakseen käyttäjää pääsemään irti "globaalista eksistentiaalista
kriisistä" ja "tuhatvuotisesta häiriöoireyhtymästä”.
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Hologrammien tuotantostudio
DGene avaa uuden hologrammien tuotantolaitoksen Baton Rougessa
DGene, tekoälyyn ja virtuaalitodellisuuteen erikoistunut sisällöntuotantoyritys, on avannut uuden kehitys- ja tuotantolaitoksen Baton Rougessa, Louisianassa. Tämän huippuluokan
laitoksen keskiössä on vajaa sataneliöinen studio, joka käyttää tekoälyllä varustettua tekniikkaa luodessaan hologrammeja oikeista ihmisistä ja esineistä.
DGene nousi otsikoihin viime vuonna, kun yhtiö esitteli "Amberin", tietokoneella luodun vaikuttajan, joka pystyi omaksumaan minkä tahansa yrityksen arvot. Nyt yritys pyrkii
tasoittamaan tietä viihteen, pelien ja digitaalisen markkinoinnin tulevaisuudelle kehittämällä työkaluja 3D-holografisiin kuviin. "Haluamme tehdä yhteistyötä sisällöntuottajien kanssa
luodaksemme mukaansatempaavia uusia immersiivisiä kokemuksia", kertoi Dgene teknologiajohtaja Jason Yang.
DGenen uudesta laitoksesta on tarkoitus tulla 3D-kuvien tuotantokeskus, jota voidaan käyttää erilaisissa lisätyn todellisuuden tai virtuaalitodellisuuden sovelluksissa.
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Pelilliset munakennot
Happy Eggin pakkauslaatikot heräävät henkiin lisätyn todellisuuden avulla
Happy Eggin äskettäin uudistetuissa munakennoissa on pelillinen lisätyn todellisuuden kokemus, ja niillä, jotka astuvat maagiseen maailmaan, on mahdollisuus lunastaa tosielämän
yllätyksiä pelin aikana. Lisätyn todellisuuden kananmunien pakkaus on täynnä persoonallisuutta, rohkeita värejä ja hauskoja hahmoja, jotka ilmaisevat, mikä erottaa yrityksen muista.
Happy Island Egg Hunt -tapahtuma tarjoaa jopa 50 000 dollarin palkintoja. Tapahtumaan osallistutaan skannaamalla pakkauksessa oleva QR-koodi mobiililaitteella.
Lisätystä todellisuudesta on olemassa monia pakkausesimerkkejä, jotka auttavat yhdistämään kuluttajat lisätietoihin ja tuotekampanjoihin. Tämä dynaaminen lähestymistapa innostaa
kaikenikäisiä ihmisiä kokeilemaan lisätyn todellisuuden pelimahdollisuuksia.
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LAB8 Trends | Mitä tarjoamme?
Tulevaisuus on täynnä muuttuvia tekijöitä ja uusia
mahdollisuuksia. Asiakkaiden ja innovaatioiden
tulevaisuuden ymmärtämiseksi muutosten
ennustaminen on välttämätöntä. LAB8:n Trends
havaitsee nousevia trendejä ja vastaa kysymyksiisi
oman alasi uusimmista ilmiöistä.
Tulevien trendien ja skenaarioiden tunnistaminen
LAB8:n Trendiraportti tarjoaa katsauksen palvelualan
kuumimpiin aiheisiin ja kurkistaa nouseviin ja
piilotettuihin trendeihin. Räätälöidyissä
työpajoissamme pureudutaan yrityksellesi tärkeisiin
Trendeihin ja tulevaisuuden skenaarioihin.

TRENDS

LAB8:n trendityöpajat:
1. Opastettu trendityöpajamme käyttää Consumer Trendi
Canvas -työkalua yritykselle tärkeiden trendien
löytämiseen. Trendien tunnistaminen on tärkeä osa
innovaatiomahdollisuuksien löytämistä.
2. Ohjattu skenaariotyöpaja
LAB8:n asiantuntijoiden johtama työpaja auttaa yritystä
kehittämään ja testaamaan skenaarioita tekemällä
oletuksia tulevaisuuden näkymistä ja muutoksista.

LAB8 | Räätälöidyt trendiraportit
LAB8:n yritysasiakkailla on mahdollisuus
tilata oman alan ja kiinnostuksen mukaan
räätälöityjä raportteja.
Järjestämme aikataulun ja muokkaamme
raportin sisältöä tarpeittesi mukaan.
Lue lisää ➤

TRENDS

TrendHunter on rakentanut suuren trendialustan hyödyntäen joukkoistamista ja joukkofiltteröintiä, tekoälyä ja ihmisiä
trendisignaalien paljastamiseksi!

Prosessimme

LAB8 räätälöi vieraanvaraisuusalaa hyödyntävän trendiraportin neljästi vuodessa yhdessä TrendHunterin kanssa.

JOUKKOISTAMINEN

240 000 ”metsästäjää”
3,5 miljoonaa fania

Ideapankki #1
400 000 Ideaa

FILTTERÖINTI

3 miljardia katselukertaa
150 miljoonalta ihmiseltä

IHMINEN + TEKOÄLY
KURATOIVAT

Ihmisneuvonantajat
+ Tekoäly

Räätälöityjä oivalluksia
& mahdollisuuksia

TrendHunterin kuratoinnin jälkeen Haaga-Helian Hospitality-kehityspaneeli arvioi trendit ja niiden näkyvyyden
Suomessa.

Come play with us!
https://www.haaga-helia.fi/lab8
lab8(at)haaga-helia.fi
LAB8 by Haaga-Helia
LAB8 by Haaga-Helia

