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Tentoonstellingen en Exposities

     artdirection & storylining
layout optimalisatie

media integratie
technische uitwerking

productie voorbereiding

Doordachte tentoonstellingen nemen de 
bezoeker mee in een boeiend en leerzaam 

verhaal en dragen de informatie op een 
toegankelijke manier over.
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3d concept design
layout optimalisatie

productie engineering
     licht en geluid integratie

       (digitale) media integration

Expo en Bedrijfspresentaties 

Originele en praktische stand 
designs, stellen uw bedrijf in staat 

om zich opvallend en professioneel 
te presenteren.

RAYS CONCEPT DEVELOPMENT
www.RAYS.nl
info@rays.nl
+31-736212586



  RAYS CONCEPT DEVELOPMENT
www.RAYS.nl
info@rays.nl
+31-736212586

          thematiseringsconcepten
userinterfacing-useability

  graphics en animaties – UX / UI
gaming en interactiviteit

 media integratie

Informatieve Objecten

Intormatieve thematische objecten worden 
(al dan niet als onderdeel van een groter 

geheel), ingezet om “complexe” informatie 
aantrekkelijk en attractief aan bezoekers op 

een toegankelijke manier te presenteren.. 

Afhankelijk van uw doelstellingen kunnen 
hierbij middelen als interactiviteit, gaming 

en storytelling worden ingezet.



  

Concepten voor Leisure Attracties   

             concept design
illustration & artwork

           3D Layout optimalisatie
storyboarding

 technische engineering

Atrractie en amusement- concepten die 
alle zintuigen en aspecten van de 

beleving maximaal aanspreken om een 
zo groot mogelijk 

wow-effect te bereiken.
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evenement
design

artistiek en thema

digital media

Bij evenementen kan RAYS u helpen met de inrichting, 
techniek en decoratie van de ruimten. Bij een speciale 
gelegenheid wilt u immers iets opvallends doen. RAYS denkt 
graag met u mee vanuit een ruim perspectief op de  
mogelijkheden en werkt deze uit tot technische en 
productionele tekeningen en schemas.

Een thematische en artistiek vormgegeven object kan uw 
verhaal op een mooie en passende manier in beeld brengen 
en uw evenement naar een hoger belevingsniveau brengen. 

Digitale media kunt u op veel manieren inzetten voor uw 
evenement. Denk aan videoproducties, interactieve media en 
VR. Speciaal hiervoor is het 3D/VR-platform VRPODIA 
ontwikkeld.

Events Design 
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         concepten voor speelstructuren

design van thematische inrichtingen

RAYS maakt aansprekende ontwerpen die van uw 
vrijetijdslocatie een thematische en aansprekende 
bezienswaardigheid maken en een bezoek tot een 
beleving.

CU-CO (foto) is voorbeeld van een product dat 
volledig vormgegeven en technisch ontwikkeld werd 
door RAYS, gericht op de vrijetijdsmarkt.

Leisure / Childplay 
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Concept Engineering & Design Services 

Imagineering & Concept Design
Thematisering en Art-direction
Layouts, 3D visualisaties, Animaties

Mechanical Eengineering
Research & Product Development
Productie optimalisatie en support

concept design
                   mechanische engineering

productie optimalisatie
                     ergonomic optimalisatie
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Renderings, Animations & Presentions   

3D modeling
ruimtelijk design

        renderings en 3D animatie
storylining

video presentaties

In de presentatiefase maakt RAYS gebruik 
van uiteenlopende middelen, waaronder 

3D Renderings en Animaties op basis van 
3D CAD modellen.
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VRPODIA is een software platform, ontwikkeld door RAYS, 
om realtime 3D animaties te maken, op basis van standaard 
media-files, zoals fotos, videos en 3D modellen en deze te 
voorzien van interactiviteit. 

Op www.VRPODIA.com vindt u hier meer informatie over.

VR & Digital Media 
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