


Adjetivo Do grego mithikós e, pelo latim, mythĭcu. Mítica, feminino de mítico, é o
mesmo que fabuloso, fantástico, lendário. Relativo aos mitos, ou da sua natureza.
Lembrado ou celebrado como maravilhoso, prodigioso ou digno de admiração. Assim
são os nossos projetos.
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https://www.mitika.com.br/video-case-bmg
https://www.mitika.com.br/case-creative-design
https://www.mitika.com.br/case-pernod-ricard
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Realidade Aumentada

Apresentação de 

informações do produto, 

campanha publicitária e 

links para estimular 
acesso a site de Drinks

Realidade Aumentada

Apresentação dos 

produtos da empresa, 4ª 

maior empresa de 

brindes do Brasil. Os 

produtos são projetados 

em tamanho real, com 

suas variações de cores 
e funcionalidades.

https://www.mitika.com.br/case-creative-design
https://www.mitika.com.br/case-creative-design
https://www.mitika.com.br/case-pernod-ricard
https://www.mitika.com.br/case-pernod-ricard








Onboarding Colaboradores | Videos 360

A aplicação de VR com captação 360 e apresentador (presidente / diretor) 
para realizar o onboarding e indicar os principais processos, atividades e 
sistemas a serem adotados, além de apresentar a empresa.

De forma interativa e bastante dinâmica, o novo colaborador terá acessos às 
principais informações sem a necessidade da leitura de textos e impressos 
maçantes. 

Onboarding Colaboradores | Modelos 3D e mapas

Com animações e projeções integradas à realidade do usuário, a partir de 
cartões, folhetos, logo e impressos em geral, podemos apresentar 
informações diversas, com animações, locução, trilha e vídeos, inclusive, de 
forma interativa, a fim de transmitir as informações necessárias de forma 
impactante.



Treinamento Colaboradores | VR 360 + modelagem

A tecnologia de VR tem sido utilizada por diversas empresas a fim de reduzir 
custos e riscos, além de ampliar a produtividade na absorção de 
conhecimento e engajamento dos conteúdos. O VR tem atuado como forte 
plataforma complementar à estrutura de treinamentos corporativos. 
Portátil, inovador, empático e mensurável, a aplicação de tecnologias 
imersivas tem gerado excelentes resultados para as mais diversas 
corporações.

Realidade Aumentada interativa | Customer Experience

Com animações e projeções integradas à realidade do usuário, a partir de 
cartões, folhetos, logo e impressos em geral, podemos apresentar 
informações diversas, com animações, locução, trilha e vídeos, inclusive, de 
forma interativa, a fim de transmitir as informações necessárias de forma 
impactante.
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