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Fascinacija in 
pripovedovanje
zgodb

Jan 22 3

Trendi

Kot blagovna znamka želimo ustvariti 
visokotehnološke, inovativne in na udeležence 
osredotočene prostore, ki ustrezajo 
izobraževalnim in čustvenim potrebam ciljnih 
občinstev. Ti centri doživetij, inovacijski centri 
in razstavni prostori ne smejo bit dolgočasni, 
zastareli in statični razstavni prostori iz 
preteklosti. Želimo živahne prostore s 
profesionalno, personalizirano izkušnjo za 
obiskovalce, navdihujoče prostore, ki 
pripovedujejo zgodbo blagovne znamke in 
utrjujejo zvestobo le-tej.
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Doživljajske
zasnove

Doživljajske zasnove so še vedno v trendu in so 

po našem mnenju najboljša praksa. Ljudje si 

želijo poglobljene, nepozabne, na človeka 

osredotočene, pristne in prilagojene izkušnje. 

Pri oblikovanju je v ospredju predvsem 

udeleženec - kaj misli in čuti ter kaj ceni. 

Poudarek je na izkušnji pred prostorom, 

zagotoviti pa bo potrebno take izkušnje, ki 

bodo presegale pričakovanja obiskovalcev.
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MEDIJI

Obiskovalci sejmov od nas pričakujejo uporabo najnovejših medijskih tehnologij. Te pa 

uporabnikom omogočijo, da pustijo domišljiji prosto pot in svoje sanje spremenijo v (sejemsko) 

resničnost.

Zato moramo ustvariti doživetja po meri obiskovalcev. Ta se lahko »realno« dogajajo na našem 

razstavnem prostoru, lahko pa ob uporabi medijev kot so VR, AR, hologrami in zeleni zasloni (green

screen) za fotostojnice obiskovalce teleportiramo na misije ali doživetja v oddaljene kraje (v 

Slovenijo), spodbudimo domišljijo in posledično tudi zanimanje. Predvsem za mlajše pa je 

potrebno ponuditi tudi »instagramabilne« pojavnosti in vsebine.
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MEDIJI

Želimo ustvariti izkušnjo, ki bo pisana na kožo obiskovalcem (predvidenim personam) sejmov, 

in sicer s pravim razmerjem med fascinacijo in elementi presenečenja. To dosežemo z 

uravnoteženjem vrhunske produkcije, primerne metodologije pripovedovanja zgodb in 

uporabo ustrezne medijske tehnologije.

Pomemben dejavnik ki se ga mora upoštevati pa je tudi nadzor nad distribucijo vsebin, ki 

mora biti centraliziran v navezavi z oblakom (cloud).
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MEDIJI

Zavedati se moramo, da so mediji le 

prenašalci sporočil, dejansko breme 

pripovedništva pa je na zgodbah samih. 

Mediji so nam le v pomoč, da bolj ali 

manj uspešno pripovedujemo zgodbe in 

s pomočjo njih omrežimo obiskovalce.
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- Ekrani in ekrani na dotik
- Tablice in telefoni
- Projekcije
- Hologrami
- Navidezna resničnost (VR)
- Razširjena resničnost (AR)
- Simulatorji in igre

KATEGORIJE
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- Pasivni mediji
- (Inter)aktivni mediji

UPORABNIŠKA 
IZKUŠNJA
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ANALITIČNA ORODJA

Odločitve, ki temeljijo na podatkih.
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ANALITIČNA ORODJA

Na sejmih lahko z uporabo pravih 
tehnologij pridemo do velikega števila 
koristnih podatkov, ki nam pomagajo pri 
načrtovanju prihodnjih dogodkov. 
Tehnologija, ki temelji na zajemanju 
podatkov v povezavi z orodji za
vrednotenju le-teh nam lahko pomaga 
spremljati tokove obiskovalcev in ugotoviti 
kaj deluje in kaj ne, ter kaj bomo 
potencirali na naslednjem sejmu in čemu 
se bomo morda odpovedali. Na primer:
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ANALITIČNA ORODJA

- Nosljiva tehnologija (IOT): Merjenje gibanja in vedenja obiskovalcev
- Svetilniki (Beacons): Sledenje pametnim telefonom in nosljivim 

napravam; prikazovanje oglasov ljudem, ki so v bližini
- Pametne podloge (Smart mats) ali termalne kamere: Merjenje 

čakalnih časov, prometnega toka in obiskanosti posameznih točk na 
stojnici

- Interaktivni zasloni na dotik ali tablice, ki beležijo aktivnost 
obiskovalcev

- Programska oprema za procesiranje pridobljenih podatkov in 
analizo le-teh
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Tehnologije ki so za 
upoštevat
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Ekrani

Klasični ekrani so še zmeraj pomemben 

del opreme stojnic. Posamični ali 

sestavljeni v večje video stene (LCD ali 

LED video wall).
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LCD video wall

Ekrani
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LED video wall

Ekrani
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Ekrani

Transparentni OLED ekrani so trenutno 

še »posebneži«, prav zaradi tega pa še

posebej zanimivi. Ponujajo »okna« v 

drugo dimenzijo, v drug svet, zahtevajo 

pa, za pravi učinek, kvalitetne vsebine 

prirejene prav za njih.
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Ekrani

Dvostranski ekrani: Z uporabo enega 

samega panela dvostranski zasloni 

omogočajo namestitev in postavitev na 

najbolj nepričakovana mesta, s čimer se 

pritegne več pozornosti.
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Ekrani

Ukrivljeni OLED ekrani so zanimivi za 

arhitekturne postavitve 
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Ekrani

Talni LED zasloni, mogoče zanimivi, 

odvisno od arhitekture 



Jan 22 21

Trendi

Ekrani na dotik

Interaktivne mize
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Ekrani na dotik

Interaktivni (stenski) ekrani
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Hologrami

Piramidalni



Jan 22 24

Trendi

Hologrami

Rotacijski
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Hologrami

Projekcije na folijo
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Razširjena resničnost
(AR)

AR očala, še vedno v povojih, mogoče pa 

prav zato zanimiva
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Razširjena resničnost
(AR)

AR s telefoni ali tablicami
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Razširjena resničnost
(AR)

AR s telefoni ali tablicami
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Navidezna resničnost
(VR)

Kar zadeva napredne tehnološke trende, je trenutno 
navidezna resničnost (VR) še zmeraj vodilna, tudi na 
področju sejmov. Tehnologija prihaja v svoja zrela leta, 
postaja »mainstream« (na primer Metaverse oziroma 3web 
od Facebooka), hkrati pa še zmeraj izkazuje »naprednost« 
blagovne znamke, ki jo uporablja. Še pomembnejše pa je 
dejstvo, da zaradi svoje »potopnosti« (immersivness) 
obiskovalca dejansko prevzame, ga prestavi v zgodbo ki je 
skrbno zasnovana in nadzirana in s tem na najboljši možni 
način predstavi temo o kateri govori. Hkrati pa omogoči 
interakcijo z blagovno znamko, ki daleč presega priložnostni 
pogovor s prodajnim predstavnikom na sejmu.
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Navidezna resničnost
(VR)

Primeri dobre prakse:

https://www.youtube.com/watch?v=yDtiVej7TmY

(Visit XBOX)

https://www.youtube.com/watch?v=g3wwPZhc71s

(razno)

https://www.youtube.com/watch?v=yDtiVej7TmY
https://www.youtube.com/watch?v=g3wwPZhc71s
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Simulatorji in 
igre

Doživetja s pomočjo simulatorjev so 
potencirana VR doživetja. Z njimi je 
mogoče izvajati različna doživetja ki 
jemljejo dih. Na voljo je vse, od divjih 
voženj po Soči do bolj umirjenih
preletov pokrajin ali urbanih naselij,
skokov s padalom iz Triglava ali
opazovanje medvedov v pragozdu
Krokar. Lahko je dodana še plast z 
igrifikacijo.


