


které jsme nikdy nikomu o BRAINZ  
neřekli ani neukázali

100 věcí



Trvalo nám 10 let 
vyfotit si kancly









Sníme 72 kg vajíček ročně 
na společných snídaních



Sníme 1 440 vajíček ročně 
na společných snídaních





V zimě jezdíme běžkovat na 
společný team debuilding



Ujet 4 kilometry nám 
průměrně trvá 6 hodin.



Ujet 4 kilometry nám 
průměrně trvá 6 hodin.



Existují fotky, které by neměly 
naše maminky a klienti vidět





Máme detašované 
pracoviště v Austrálii, kde 

děláme weby.





Jako jo - furt ještě  
děláme weby 😄



Máme vlastní CMS



B.ADmin



Redesign všech webu  
z portfolia Svoboda&Williams 

nám zabral 579 hodin.

svoboda-williams.com, prague-stay.com, feelhome.cz

http://svoboda-williams.com
http://prague-stay.com
http://www.feelhome.cz


Nejsme social media 
agentura



Ale 50% projektů firmy jsou 
spojené soc. sítěmi



Organický zásah hashtagu 
#dejsidotela pro CORNY byl 

450 tis. uživatelů!



Děláme si legraci  
z influencerů



Ale sami je využíváme.



Založili jsme  
BRAINZ VR



"There are two kinds of people: 
Those who think VR will change 
the world. And those who haven’t 
tried VR." 

        
Kim Fleming









Do roku 2025 bude trh s VR 
zařízením cca 80 mld USD.  

Zdroj: Goldman & Sachs



iPhonů se v roce 2007 
prodalo 1,4 miliony  
za první 3 měsíce.



VR setů se prodalo za posledních 5 měsíců: 
1, 593 milionů  

Sony - 930 000 
HTC Vive - 420 000 

Oculus Rift - 243 000  

Zdroj: nytimes.com/2017/02/26

http://nytimes.com/2017/02/26


Počet odkazů na téma VR 

91,7 mil. celkem   
z toho víc než polovina 

přibyla za rok 2016          



VR Obsah



Hry Zábavní 
průmysl Social

Film Vzdělání Reklama Web



VR v BRAINZ



Postaráme se o produkci  
a postprodukci 360° videa



Budweise Budvar
Sponzorská podpora české účasti v závodu Dakar 2017 
Kamera umístěná na různých částech závodního speciálu  

dovolí divákovi prožít tréningovou jízdu.





Modelujeme 3D prostředí, 
respektive jednotlivé objekty 

do natočeného 360° videa





Vyvineme aplikaci a zabalíme 
to do interaktivního, 
imerzivního zážitku





Máme vlastní showroom



VR Pokojíček 
exhibiční místnost v Kině Pilotů 

showroom s využitím pro testování 



WebyKampaně Virtual Reality

Co děláme:



Petr Růžička 
new business director 

+420 777 716 323 
petr@brainz.cz

Štepán Kleník 
managing partner 

+420 608 706 353 
stepan@brainz.cz

mailto:petr@brainz.cz
mailto:stepan@brainz.cz


Many thanks  
for listening


