
Wat kan VR-marketing voor jouw bedrijf betekenen?



Het heeft de kracht om de kijkers 
te verplaatsen naar waar dan 
ook ter wereld. The sky is NOT the 
limit! 

Als je nog onbekend bent met 
de mogelijkheden die Virtual 
Reality biedt, kan dit behoorlijk 
ondoorzichtig zijn. Echter, het is 
minder ingewikkeld dan het in 
eerste instantie lijkt.

In deze flyer  beschrijven 
wij waarom VR en 
marketing een goede, 
krachtige combinatie is. 
Er wordt ingegaan op de 
verschillende beschikbare 
vormen wat het maken van 
de voor jou juiste beslissing 
makkelijker maakt. 

VIRTUAL REALITY MARKETING IS MISSCHIEN WEL 
HÉT KRACHTIGSTE MARKETINGINSTRUMENT 
DAT OP DIT MOMENT VOORHANDEN IS. 



Virtual Reality en 360-graden video’s 
kunnen op VR-brillen worden bekeken, 
zoals de Oculus Rift of HTC Vice. Echter, dit 
zijn relatief dure oplossingen, aangezien 
hier ook speciale computers voor nodig 
zijn. De Oculus Go of Oculus Quest, 
daarentegen, zijn standalone versies 
van de VR-brillen. Deze brillen zijn relatief 
betaalbaar en zeer geschikt om iets 
minder zware VR-toepassingen te laten 
zien. Daarnaast zijn de Google Cardboards 

beschikbaar, waarin een smartphone 
kan worden geplaatst. Hiermee kan je 
met jouw smartphone VR-toepassingen 
bekijken. 

Daarnaast zijn er varianten van VR die 
online kunnen worden bekeken op een 
computer, tablet of smartphone. Deze 
toepassingen zijn prima te integreren 
in bestaande websites, waardoor de 
toegankelijkheid hoog is.

 METHODE VAN BEKIJKEN 



Een 360-graden video wordt 
opgenomen met behulp van 
speciaal ontwikkelde camera’s 
en kunnen worden bekeken op 
social media platforms, zoals 
Facebook en YouTube. Voor de 
beste ervaring is een VR-headset 
gewenst. Belangrijk om te weten is 
dat je hoofd in een “vaste” positie 
staat: je kunt alle kanten op kijken, 
maar het punt waar je vandaan 
kijkt, zal altijd hetzelfde zijn. 

Deze manier van opnemen 
en verwerken van 360-graden 
beeld is relatief goedkoop te 

noemen. Ook ten opzichte van 
traditionele video’s zijn de prijzen 
concurrerend. Het vereist een 
andere manier van opnemen 
en vertellen van het verhaal dan 
in traditionele video’s; je kunt 
namelijk niet de traditionele 
trucs gebruiken, zoals het maken 
van close-ups of pannen van 
de camera. Het voordeel van 
een 360-graden video is dat het 
veel meeslepender is dan een 
traditionele video. Tevens kun je 
de gebruiker veel meer laten zien 
en kunnen zij zelf keuzes maken 
waarnaar te kijken. 

360-GRADEN VIDEO (RELATIEF GOEDKOOP)



Met WebVR is er de mogelijkheid om de Virtual Reality 
content online te presenteren. Het bekendste 

voorbeeld hiervan is Google Street View, waar je de 
hele wereld kunt bekijken vanaf je computer, tablet 

of smartphone. Deze techniek biedt veel meer 
mogelijkheden dan er hier worden gebruikt. Er 

kunnen complete locaties in beeld worden 
gebracht en diverse interactieve elementen 

aan worden toegevoegd. Voorbeelden 
zijn informatiepunten die afbeeldingen, 

teksten en video’s kunnen tonen. Deze 
web variant van VR kan ook prima op alle 

VR-brillen worden bekeken. Het grote 
voordeel is dat WebVR content zeer 

eenvoudig te distribueren is naar een 
groot publiek via internetbrowsers, 

zoals Google Chrome en Firefox. 
Er hoeft geen content of app 

te worden gedownload om 
toegang te krijgen. 

WEBVR (RELATIEF GOEDKOOP)



Het is simpelweg alleen het  
delen van een link of het 
integreren op je website. Een 
groot voordeel hiervan is dat je 
geen rekening hoeft te houden 
met allerlei (veranderende) 
eisen die worden gesteld door 
de app stores. Dit scheelt tijd 
en geld en maakt het eveneens 
relatief goedkoop om te 
maken.  Als basis voor WebVR 
wordt veelal gebruik gemaakt 
van 360-graden foto’s. Hier 
zijn duurdere en goedkope 
opties beschikbaar. Voor een 
paar honderd euro zijn er 
al 360-graden fotocamera’s 
beschikbaar die met een druk 
op de knop een 360-graden 
foto maken. Echter, dit is in de 
kwaliteit van de foto terug te zien. 
De professionele 360-graden 
camera’s zijn een stuk duurder, 

maar bieden een betere beeld-
kwaliteit. 

Er zijn zelfs camera’s die een 
3D 360-graden foto maken, 
welke nóg realistischer zijn als 
je deze met een VR-bril bekijkt. 
De beste beeldkwaliteit wordt 
behaald door gebruik te maken 
van een spiegelreflexcamera 
of een mirrorless camera in 
combinatie met een fisheye lens. 
Afhankelijk van de combinatie 
tussen de lens en de camera, 
worden er 18 tot 30 foto’s 
gemaakt in verschillende 
verlichtingsstanden en posities 
om tot de optimale foto te 
komen. Deze foto’s moeten 
achteraf nog aan elkaar gezet 
worden met gespecialiseerde 
software om tot het gewenste 
eindresultaat te komen. 



De beeldkwaliteit van deze methode is 
superieur aan de andere methodes. Echter, 
de prijs zal eveneens hoger uitkomen. Wij 
zijn van mening dat als VR ingezet wordt 
als marketinginstrument, de hoogst 
mogelijke beeldkwaliteit moet worden 
nagestreefd.

Naast 360-graden foto’s zijn ook 
360-graden video’s te realiseren in 
WebVR. Hierdoor wordt de ervaring 
nog realistischer en meeslepender. De 
combinatie van WebVR en 360-graden 
video’s maakt het mogelijk om 
interactieve 360-graden video’s 
te maken. In veel situaties is dit 
optimaal om de kijker betrokken te 
houden bij de virtual experience en 
de ultieme ervaring te bieden.



In de bovenstaande opties zijn we er vooral 
van uitgegaan dat de VR-omgevingen 
worden gefotografeerd of met een 
360-graden videocamera worden 
opgenomen. Echter, er bestaat ook de 
mogelijkheid om je in een VR-omgeving 
te bevinden die volledig met de computer 
is gegenereerd. 

De locatie bestaat niet of is volledig 
nagemaakt met de computer. Deze 
manier van VR stelt de gebruiker in staat 
om op dezelfde manier een “omgeving” 
te ontdekken als met een computerspel. 
De gebruiker kan daadwerkelijk rondlopen 
in de omgeving, objecten oppakken, 
schieten, springen, etcetera. De 
marketingmogelijkheden die VR biedt, zijn 
grenzeloos! 

Een dergelijke VR-ervaring komt ook met 
een stevig prijskaartje, aangezien het veel 
uren vereist om te creëren. 

Dergelijke ervaringen kunnen alleen 
worden bekeken met de duurdere VR 
set-ups, waarbij een computer vereist 
is. Vaak worden deze ervaringen dan 
ook opgebouwd voor een specifiek 
publiek. Hierbij moet gedacht worden 
aan producten waarvan de werking 
pas duidelijk wordt wanneer je het 
daadwerkelijk ervaart. 

Om potentiële klanten te overtuigen, kun 
je een VR-headset meenemen naar de 
klant, in plaats van de klant meenemen 
naar een dergelijke locatie. Dit laatste 
is in sommige situaties helemaal niet 
mogelijk in verband met de veiligheid, of 
dat het meenemen van klanten naar een 
dergelijke locatie te duur of tijdrovend is. 

GEANIMEERDE VIRTUAL REALITY (RELATIEF DUUR)



Hoewel VR-marketing al door veel grote 
bedrijven wordt ingezet, is het nog niet 
mainstream. Het is daarom nu nog wat 
moeilijker te verspreiden onder een groot 
publiek. Als merk moet je jouw publiek bij de 
hand nemen en hen naar de VR-ervaring 
leiden.  

Het goede nieuws is dat deze situatie 
snel verandert. Voorheen waren de 
internetverbindingen en apparatuur nog niet 
snel genoeg om VR-content goed te laten 
zien. Tegenwoordig gaat het streamen van 

VR-content middels WebVR al enorm goed. 
Reuzen als Facebook, YouTube, Google, 
Sony, Microsoft en Samsung werken er 
allemaal hard aan om de mogelijkheden die 
VR biedt steeds beter toegankelijk te maken. 
De hardware kosten zullen de komende 
jaren dalen en de kwaliteit zal steeds beter 
worden. Dit maakt VR steeds toegankelijker. 

VR-marketing is nu al verbazingwekkend. 
Binnenkort zal het ook mainstream zijn en 
een noodzaak voor elk merk dat zich wil 
blijven profileren.

VR MARKETING DISTRIBUTIE

BENIEUWD NAAR WAT DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET TOEPASSEN VAN VR VOOR 
JOUW ORGANISATIE ZIJN? NEEM DAN GEHEEL VRIJBLIJVEND MET ONS CONTACT 

OP EN WIJ NEMEN GRAAG WAT MOGELIJKHEDEN MET JE DOOR.

WWW.OMNIVR.NL


