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Krystian Pieszczek najlepszy w
wirtualnym świecie NiceHome
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Trójka reprezentantów Wybrzeża Gdańska wzięła udział w
konkursie sponsora tytularnego ligi, firmy Nice, który odbył
się w sklepie Leroy Merlin w Gdańsku. Największymi
umiejętnościami montażowymi w wirtualnym świecie
wykazał się krajowy lider drużyny, Krystian Pieszczek.

Najnowsze wieści z branży

Krystian Pieszczek
najlepszy w wirtualnym
świecie NiceHome
Trójka reprezentantów Wybrzeża
Gdańska wzięła udział w konkursie
sponsora tytularnego ligi,...

Tytuł „Produkt Roku”
dla superszczelnych
drzwi przesuwnych
Roto Patio Inowa LUX
Drewniane drzwi tarasowe z bardzo
szczelnym okuciem Roto Patio Inowa,
z oferty firmy Gebauer,...

Konferencja Grupy
Iglotech 2019
W dniu 12.04.2019 r., w Hotelu
Copernicus w Toruniu, odbyła się
Konferencja Grupy Iglotech, na...

Wyprawa DAKO do
Zjednoczonych
Emiratów Arabskich
Przez cały rok dystrybutorzy marki
rywalizowali w pierwszej edycji
Programu Partnerskiego Drużyna...

GERDA Sp. z.o.o.
nominowana do
Polskiego Godła
Promocyjnego „Teraz
Polska”
Godło „Teraz Polska” stało się marką
samą w sobie. Jego siła rynkowa, a
także wysoka...

System białych
certy�katów szansą na
obniżenie kosztów
Firmy mogą zarobić na inwestycjach
w ograniczanie zużycia...

Ekipa budowlana - co
najmniej pół roku
oczekiwania na nią
Budowa domu, a sprawdzona...

Działania Roto Okucia
Budowlane wyróżnione
w raporcie FOB
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
(FOB) opublikowało 17. edycję
raportu „Odpowiedzialny Biznes w...

System Voice
OKNOPLAST
nagrodzony „Liderem
2018”
Srebrną statuetkę „Lider 2018”
otrzymała także Grupa...

Nasze mieszkania
kurczą się już od 5 lat
Eksperci portalu RynekPierwotny.pl
postanowili dokładnie sprawdzić, ile
takich milionów mkw....
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Krystian Pieszczek, zawodnik
Wybrzeża Gdańsk. Fot. Wojciech
Jankowski Nice Polska

Karol Żupiński, zawodnik
Wybrzeża Gdańsk. Fot. Nice

Zawodnicy wzięli udział w konkursie, który polegał na jak najszybszym zamontowaniu

siłownika NiceHome Filo w technologii Virtual Reality. – Pod koniec marca

zadebiutowaliśmy w sklepach Leroy Merlin z nową marką napędów z rodziny

NiceHome. W swojej działalności wykorzystujemy nowoczesne technologie wsparcia

sprzedaży. Zaprojektowaliśmy zaawansowaną grę komputerową w technologii 3D,

która dostępna jest już w polskiej wersji językowej – mówi Wojciech Jankowski,

Business Development Manager w Nice Polska. – Zadaniem gracza w wirtualnym

świecie jest podążanie za instrukcjami robota i poprawne zainstalowanie napędu do

bramy przesuwnej. Całość odbywa się w ogrodzie, przed domem, gdzie gracz ma do

dyspozycji stół montażowym z wszystkimi wymaganymi elementami instalacyjnymi –

dodaje Jankowski. 

W miniony piątek (26.04.2019 r.) swoich sił w wirtualnym świecie NiceHome

spróbowali zawodnicy Wybrzeża Gdańsk, którzy startują w tym roku w rozgrywkach

Nice 1. Ligi Żużlowej. Do rywalizacji przystąpili Krystian Pieszczek, Karol Żupiński oraz

Jacob Thorssell. Wszyscy zawodnicy udanie zainstalowali siłownik i zrobili to w

zbliżonym czasie. Najszybszy okazał się Krystian Pieszczek, który zamontował

NiceHome Filo w czasie 7 minut i 20 sekund. Wolniejszy o 8 sekund był Karol Żupinski,

a czas gorszy o 12 sekund od Pieszczka uzyskał Thorssell. Zwycięzca otrzymał w

nagrodę od Nice zestaw tarczek sprzęgłowych. Pieszczek postanowił je jednak

rozdzielić solidarnie pomiędzy kolegów, którzy uzyskali bardzo podobne wyniki.
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Nice Polska Liderem
Rynku Stolarki 2014!
W warszawskim Centrum EXPO XXI
odbyła się Gala Liderów Rynku Stolarki...

Koniec rundy jesiennej w
Technologicznej
Ekstraklasie Nice coraz
bliżej

Runda jesienna trwa w najlepsze także na boiskach piłkarskiej
T-Mobile Ekstraklasy, której...

Algarve czeka na
Partnerów Handlowych
Nice
Nice Polska rozstrzygnął coroczny
program motywacyjny dla swoich

Partnerów...

Jakie są alternatywy, by
otworzyć szlaban?
Telefonem, głosem, syreną alarmową, a
może...

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

Jak to jest zrobione - Okna

Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

Podobna rywalizacja planowana jest na 10.05.2019 r. (piątek) w Tarnowie. W lokalnym

sklepie Leroy Merlin do rywalizacji przystąpią żużlowcy miejscowej Unii: Mateusz

Cierniak oraz Artur Czaja. 

--

REKLAMA:

-- 

Innym narzędziem wsparcia sprzedaży produktów z rodziny NiceHome jest nowa

aplikacja NiceHome Assistant AR, która wykorzystuje wszystkie zalety technologii

rozszerzonej rzeczywistości.  

Bezpłatna aplikacja w polskiej wersji językowej jest już dostępna w sklepach (dostępne

są wersje na smartfony z systemem operacyjnym Android oraz iOS) i stanowi duże

ułatwienie techniczne dla wszystkich użytkowników siłownika NiceHome Filo. Aby

skorzystać z aplikacji, smartfon musi być kompatybilny z technologią rozszerzonej

rzeczywistości. Po zainstalowaniu aplikacji wystarczy skierować swój smartfon na

miejsce w ogrodzeniu, w którym ma zostać zamontowana brama. Aplikacja mapuje

przestrzeń i osadza w żądanym miejscu bramę. Użytkownik informowany jest, krok po

kroku, jakie czynności ma wykonać, aby poprawnie zainstalować napęd Filo do bramy

przesuwnej. W najbliższej przyszłości wszystkie kartony z siłownikiem Filo zostaną

wyposażone w specjalny QR kod, który od razu przekieruje użytkownika do

odpowiedniej aplikacji. 

źródło: Nice 

Zasłony
panelowe Panel
Track firmy
ANWIS

Nowoczesne
biuro w
obiektywie

Garderoba
uszyta na miarę

Bramy garażowe
Normstahl
Entrematic

Wykonanie
podłóg na obu
poziomach,
schodów oraz
tarasów

http://www.obud.pl/art,10030,nice-polska-liderem-rynku-stolarki-2014-,d_ogrody
http://www.obud.pl/art,8479,koniec-rundy-jesiennej-w-technologicznej-ekstraklasie-nice-coraz-blizej,d_wnetrza
http://www.obud.pl/art,10471,algarve-czeka-na-partnerow-handlowych-nice,d_ogrody
http://www.obud.pl/art,18224,jakie-sa-alternatywy--by-otworzyc-szlaban-,d_okna
http://www.obud.pl/fot,138,1,zaslony-panelowe-panel-track-firmy-anwis,d_okna
http://www.obud.pl/fot,313,1,nowoczesne-biuro-w-obiektywie,d_wnetrza
http://www.obud.pl/fot,242,1,garderoba-uszyta-na-miare,d_wnetrza
http://www.obud.pl/fot,37,1,bramy-garazowe-normstahl-entrematic,d_okna
http://www.obud.pl/fot,315,1,wykonanie-podlog-na-obu-poziomach--schodow-oraz-tarasow,d_
http://www.obud.pl/film,303,10-pomyslow-na-nowoczesny-salon,d_wnetrza
http://www.obud.pl/film,197,jak-instalowac-paroc-cortex,d_izolacje
http://www.obud.pl/film,243,systemy-budowlane-firmy-aluprof,d_okna
http://www.obud.pl/film,307,budynek-konstrukcji-drewnianej--szkieletowej--na-plycie-fundamentowej,d_sciany
http://www.obud.pl/film,190,jak-wyniesc-wiadro-piachu-na-czwarte-pietro,d_wszystkie
https://www.youtube.com/watch?v=x21JpaftHAk
https://www.youtube.com/channel/UC1CqXHBiqiYisjp5uDevHCA
http://www.obud.pl/artykul,film,96,dachy,jak-to-jest-zrobione---okna
http://www.swb.nevicom.pl/redirect.php?b=1075&s=183

