
 

De Core-business van fotorondleiding.nl is panoramafotografie, het maken 
van bedrijfspresentaties met behulp van 360° 3D Video en/of 360° 3D 

fotografie / Virtual Tour in een complete webapplicatie, alleen de files nog 

op uw server zetten en een link toevoegen en zie daar uw eigen 

spectaculaire presentatie / Interactieve Virtuele Tour op uw website, ja zo 

eenvoudig is het, maar natuurlijk houden wij ons ook bezig met Time 
Lapse fotografie, en fotografie/Video(ook in 360°) met Drones. 

Fotorondleiding.nl is vanaf 1998 bezig met IVT (Interactieve Virtual Tour) 

fotografie. U kunt bij Fotorondleiding terecht voor 1 360°foto of voor een 

complete Interactieve Virtuele Tour.  

Een IVT wordt gemaakt en aangeleverd in een complete webapplicatie 
welke zonder moeite op uw eigen website kan worden geplaatst, ook voor 

Tablet en Smartphone. Alle foto's kunnen in de diverse formaten worden 

aangeleverd. Onze allerlaatste nieuwe techniek is het maken van een 

Interactive 360° 3D Video of Interactive Virtual Tour deze is eveneens te 

bekijken met een Oculus Rift / Quest / Go of andere Head Mounted 

Display / VR brillen, hiermee plaats je jezelf in een Virtuele wereld. 

Virtual Reality  

Wilt u klanten of uw eigen personeel werkelijk een unieke ervaring 
bieden? Laat dan een 360° 3D foto's of 360 3D video in 8K maken van 

elke gewenste locatie en bekijk de omgeving in virtual reality met een VR 

bril of computer / tablet. Een rondleiding door uw kantoor, scheepswerf, 

fabriekshal of winkel zal nooit meer hetzelfde zijn. Wilt u een product of 
ander object in 360 graden tonen? Laat een opname maken en u kunt uw 

klanten elke hoek van uw project laten zien.  

Fotorondleiding.nl maakt uw 360° 3D Video in 4-8K en 360° 3D foto's op 

maat voor de Cardboard,  Oculus Rift / Quest / Go en andere VR Brillen 

een must voor elke beurs, presentatie en educatie. Meer weten over de 

mogelijkheden van deze technieken voor uw organisatie  mail : 
info@fotorondleiding.nl  voor een presentatie op locatie of bel voor 

informatie naar +31 6 30004611  

Kijk voor voorbeelden met verschillende technieken op de website: 

https://www.fotorondleiding.nl 
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