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O Holobox
chama a
atenção de
todos que
passam.
Átila Gratão
Diretor da GAV Resorts

Maquetes
holográficas
tridimencionais
O Holobox Diamond é um expositor
desenvolvido especialmente para exibir
maquetes holográﬁcas, criando uma
forma revolucionária de chamar a
atenção do seu cliente, para o seu
empreendimento.

A tecnologia do holograma coloca o seu
produto em destaque dentro de uma
experiência totalmente inovadora,
encantando o seu público ao mesmo
tempo que associa sua marca a um
diferencial exclusivo.
As maquetes holográﬁcas podem ser
visualizadas pelos quatro lados do
produto, possibilitando que os
espectadores percorram toda a área e
observem o empreendimento de todos
os ângulos.

Aproveitamento de espaço
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É possível ter vários hologramas de maquetes sendo
exibidas no Holobox Diamond.

Produção ágil e otimizada
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Sendo um produto industrial, o Holobox Diamond tem produção
rápida e custo x benefício que os modelos tradicionais de maquetes.

Economia e mobilidade
Produto de altíssima qualidade, de longa vida útil e diversas
usabilidades, podendo ser utilizado para diversos empreendimentos.
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Diversas
maquetes
no mesmo
espaço

Ter espaço suﬁciente para
exibir várias maquetes,
não é mais um problema.
Com nosso aplicativo você
seleciona qual maquete
quer mostrar e explora
todo o seu portfólio de
empreendimentos.

Menor
tempo de
produção,
melhor
custo
O projetor de
hologramas pode
custar até 50% menos
do que uma maquete
impressa em 3D, com
mesmo tamanho. Além
disso, o Holobox pode
ser deslocado para
novos espaços,
adicionando novas
maquetes e atualizando
os hologramas em
exibição.

A partir do projeto
3D, entregamos o
conteúdo holográﬁco
dentro de até quatro
semanas. Esse
conteúdo também
pode ser
desenvolvido por sua
equipe de marketing
após treinamento.

Econômia de
até 50%
100k

2

50k

Maquete
Tradicional

Maquete
Impressão 3D

Maquete
Holográﬁca
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O Holobox Diamond atende as mais
exigentes especiﬁcações de durabilidade,
de acabamento, de custos e, ainda, de
proteção ao meio ambiente.
Dimensões (LxAxP) cm: 180x190x180
Peso kg: 160
Resolução: 4k
Potência de áudio total (RMS): 20 W
Consumo de energia: 300 W

info@holobox.com.br
+55 31 982 798 000
Assista ao vídeo
demonstrativo do produto.

Estrutura
resistente
e modular
O Holobox Diamond é
fabricado em aço
carbono com pintura
eletrostática, dando ao
equipamento um belo
acabamento e muita
resistência a produtos
químicos e desgaste.
A estrutura dividida em
cinco partes (base,
colunas, topo, pirâmide
invertida e prisma),
garante a mobilidade
no momento da
montagem e
desmontagem.

