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3D Product Marketing Bundle
LKE Design introducerer et nyt koncept rettet mod producenter der 
skal til at lancere et nyt produkt – ”3D Product Marketing Bundle”

Det går i al sin enkelthed ud på at vi laver en virtuel version af jeres 
produkt og derved gør det muligt at vise produktet i et utal af 
sammenhænge, der ikke er mulige ved en normal fotosession.

Vi kan nu lave billeder i en sådan kvalitet, at vi nu reelt kan tale om 
fotorealisme. Samtidigt kan vi lave alle de øvrige typer af illustra-
tioner som I måtte have brug for i jeres katalog materiale.

Vi gør det nemt for Jer at præsentere et nyt produkt, - det være sig i 
produktblade, brochurer, samle vejledninger, Web-sider, 3D anima-
tioner – ja selv TV.

Fordelene er åbenlyse:
Vi gør det muligt at vise produktet lige efter det har sluppet 
tegnebrættet.

Vi kan nemt lave materialevarianter af produktet og I kan derved 
vise produktets mangfoldighed.

Vi kan animere produktet  - dreje det rundt, skære det igennem 
på alle mulige måder, skille det ad og samle det igen.

Vi kan visualisere jeres produkt klar til brochurer, web-sider og 
samlevejledninger i henhv. stregtegning, visualiseret eller 3D 
animeret.

Vi kan tilbyde også at lave et såkaldt microsite (WEB-site) om 
produktet, hvor samtlige ovennævnte features kan indgå. 

Samtidigt kan I drage nytte af at vi allerede har produktet inde og 
kender det godt. Vi kan nemlig efterfølgende kan klargøre dem til et 
3D model bibliotek, som arkitekter og 3D illustratorer kan down-
loade og bruge i deres illustrationer.

Velkommen til en ny og spændende måde at præsentere jeres 
produkter på. 

Skal vi SÅ se at komme i gang!? 
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