Imagine, realize, teste, com a nova aplicação Virtual Glass da Verallia
A Verallia revoluciona a indústria da embalagem com a sua nova ferramenta de criação, a aplicação
Virtual Glass. Uma ferramenta simples para criar, partilhar e testar um ou diversos designs de garrafas
num tablet ou iPad.
A aplicação de personalização de embalagem, disponível gratuitamente na App Store da Apple, utiliza
as últimas inovações de 3D e de realidade aumentada.
Criar e testar novos designs de garrafas em vidro em apenas alguns cliques – aqui está a
promessa da Verallia – desafio superado com a aplicação Virtual Glass.
Criativo: escolha a garrafa pretendida através do catálogo da Verallia, selecione a cor do vidro, do
conteúdo, da cápsula, insere as suas etiquetas personalizadas (rótulos e contra-rótulos), as
possibilidades são infinitas.
Simples: a qualquer momento, visualize o resultado da criação 3D: a garrafa pode girar, aumentar o
tamanho, reduzir o tamanho e examinada sob diversos ângulos através de um simples gesto.
Mágico: teste a sua criação em ambiente real. Com a tecnologia revolucionária de realidade aumentada,
a aplicação permite criar uma imagem 3D extremamente realista da garrafa em qualquer ambiente
onde o iPad é colocado. A garrafa criada na aplicação aparece como por “magia” no mundo real e pode,
deste modo, ser comparada com outras garrafas reais.
Ligado: grave e partilhe as criações em qualquer etapa do processo de criação.

Um objetivo: simplificar a vida dos clientes bem como a dos designers e equipas de marketing.
A aplicação Virtual Glass traz uma nova vida à indústria da embalagem colocando à disposição do grande
público uma ferramenta criativa, simples e extremamente útil.
Descubra as infinitas possibilidades
www.virtualglass.verallia.pt
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