
Δραστηριότητες της Panomedia 3D 
 

 
Η Panomedia αποτελεί µια οµάδα ανάπτυξης προϊόντων πληροφορικής µε ευρύτερες 
δυνατότητες που ξεκινούν από τον χώρο του λογισµικού και απλώνονται στον της 
ψυχαγωγίας. 
 
Η εξειδίκευση µας στην στον χώρο της τέχνης και του πολιτισµού, η εµπειρία µας στην 
υλοποίηση νέων προϊόντων τεχνολογιας αλλά και το ευρύ φάσµα των συνεργατών µας σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, συντελούν ένα δυναµικό, ικανό να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις 
των πελατών µας. 
 
 
Οι Υπηρεσίες που παρέχει η Panomedia περιλαµβάνουν: 
 
 
Web design and development: 
 
Η Panomedia αναλαµβάνει τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, φιλοξενία και συντήρηση 
διαδικτυακών τοποθεσιών, όλων των κατηγοριών: 
 

• �  Websites 
• �  Portals 
• �  Web GL 

 
 
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 
 
 
Η Panomedia κατέχει τον πληρέστερο και αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισµό που 
χρησιµοποιείται στην διεθνή αγορά, αλλά και το εξειδικευµένο προσωπικό και τους 
συνεργάτες, ώστε να αναλάβει εξ ολοκλήρου την διαδικασία της ψηφιοποίησης. Από την 
αρχική λήψη µέχρι την τελική παράδοση του προϊόντος: 
 

• �  3D Scanning 
• �  3D Printing 
• �  Laser Scanning 
• �  Object Reconstruction 
• �  3D Modeling 

 
 
 
Παραγωγή πανοραµικών περιηγήσεων βίντεο και εικόνων (360ο µοιρες): 
 
Με την πολυετη εµπειρία αλλά και τον πιο σύγχρονο εξοπλισµό, η Panomedia εγγυαται, οτι οι 
υπηρεσίες µας στον χώρο του 360 Panoramic Video να µην περιορίζεται µόνο στην λήψη και 
την παράδοση, αλλά να επεκτείνετε σε όλο τον κύκλο παραγωγής, όπως είναι η επεξεργασία, 
τον κατάλληλος σχεδιασµός, η σκηνοθεσία, το Sound Design, o εµπλουτισµός µε 
τρισδιάστατα αντικείµενα και η διαδραστικότητα σε πραγµατικό χρόνο.  
 

• �  360 Interactive Video  
• �  360 Virtual Tours 
• �  VR and AR 
• �  Sound Design 



• �  Pre and Post Production 
 
 
 
 
I-Phone, Android και Desktop Apps: 
 
Είτε αφορά τον χώρο της τέχνης και του πολιτισµού, είτε σε αυτόν της ψυχαγωγίας και της 
εκπαίδευσης, όπως είναι τα σύγχρονα Video Games, η Panomedia και οι συνεργάτες της 
διαθέτουν την γνώση και την εµπειρία που απαιτούνται για να ανταποκριθεί σε όλες τις 
ανάγκες του πελάτη. 
 

• �  Εκπαιδευτικά προϊόντα 
• �  Video Games 
• �  Mobile and Desktop Apps 

 
 
  
Πελάτες της Panomedia 
 
Η εκτενής εµπειρία της Panomedia και η επιτυχής υλοποίηση των έργων που έχει αναλάβει, 
έχουν οδηγήσει σε πολλές σηµαντικές επιχειρήσεις και οργανισµούς, από ποικίλους κλάδους 
δραστηριότητας, να την εµπιστευθούν. 
 
Ενδεικτικοί πελάτες της Panomedia είναι οι παρακάτω: 
 
 
 

• �  Μουσείο Μπενάκη 
• � Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή 
• � Hellenic Education & Research Center 
•  Zoumboulakis Galleries 
• � Εικαστικός Κύκλος 
• � Kapopoulos Fine Arts	  
•  Μουσείο Βορρέ	  
•  Ίδρυµα Θεοχαράκη	  
•  Blue House Capital	  
•  McArthurGlen Athens	  
•  BMW Konstantinou ABEE	  
•  Queensway Navigation Co. Ltd 	  
•  Megisti Blue Yachting	  

  


