
MUTASD MEG TERVEIDET ÚGY, 

AHOGYAN MÉG SENKI SEM!

TERVEZZ GYORSABBAN ÉS 

HATÉKONYABBAN!



A vrDesigner_LAB 

TÉGED VÁR!

MAGYARORSZÁG ELSŐ

• VÉGTELEN VR ÁRUHÁZA

• VR TERVEZŐI CO-WORKING IRODÁJA

• ANYAGMINTA BANKJA

MAGYARORSZÁG 
LEGINNOVATÍVABB 
• lakberendező designstúdiója

• VR szoftverének az otthona

• szakmai találkozási pontja és rendezvényhelyszíne

• ingatlanprezentációs szoftvere



SZERETNÉL...

EZT KÍNÁLJUK NEKED.
TETSZIK?
AKKOR LAPOZZ ÉS ISMERJ MEG MINKET, A vrDesigner_LAB-OT!

• Sokkal több ügyfélnek tervezni?

• Az eddiginél nagyságrendekkel hatékonyabban végezni a munkádat?

• Akár többszörösen megnövelni a bevételedet?

• Új színtre hozni a kapcsolatépítési lehetőségeidet?

• A látványtervezés legújabb generációjú szoftverében dolgozni projektszerűen?

• Terveidet a legvalósághűbben megjeleníteni, egy fél óra alatt megtanúlható szoftver használatával? 

• A technika által jelenleg adható legnagyobb művészi szabadságot?

LEHETETLEN?
MI MÁR MEGOLDOTTUK.



KERESKEDELEM
LÁDA Barnabás szállodai felszerelések értékesítőjeként, majd cégvezetőként

kereste folyamatosan az értékesítés hatékonyságának maximalizálási lehetőségeit. 

 

LAKBERENDEZÉS
GIKOVSKI Snezana /Zsana/ 2006-óta tartozik a magyar lakásdesign húzónevei közé. 

2019-ben Szlovéniában elnyerte a közép-európai BigSee Interior Design díjat.

3D/VR
RUSZKAI Kálmán, az egyedülál ló vrDesigner szoftver

megalkotója közel 20 éve foglalkozik 3D-vel és vizuális effektekkel, melyek

hollywoodi szuperprodukciók egész sorában köszönnek vissza.  

EZEK VAGYUNK MI
3 SZAKTERÜLET, ÖSSZESEN 60 ÉV TAPASZTALAT



Nem kell ecsetelnünk, hogy… 

A LÁTVÁNYTERVEZÉS, A LAKBERENDEZÉS, A KERESKEDELEM, 

AZ A HÁROM PILLÉR, AMIRE AZ EGÉSZ OTTHONTEREMTÉS ÉPÜL. 

Mi hárman 20-20 évnyi tudást hoztunk magunkkal ebbe 

a projektbe, aminek egy célja van: 

  

CÉLUNK

Egy fedél alá hozni minden egyes magyarországi piaci szereplőt és létrehozni 

azt a körforgást, ami hatására minden résztvevő forgalma drámai növekedésnek indul. 

Ez a vrDesigner_LAB, Magyarország első lakásértékesítési-berendezési szakmai központja. 

IDE KÍNÁLUNK SZÁMODRA 

MOST BELÉPÉST.



A cél az egy dolog, de bontsuk ki, mégis mire kínálunk pontosan megoldást! 
A partnereink közé lépve az alábbi területeken kínálunk számodra nagyszerű lehetőségeket:

MIT NYERHETSZ VELÜNK?

• A csak nálunk elérhető vrDesigner szoftver használatával a többhónapos tervezési idők napokra rövidülnek

• Egy grafikus által készített látványterv áráért nálunk a látványterv mellett a berendezési listát is összeállíthatod, 
használhatod az Anyagminta Bankot, inspirálódhatsz az állandó kiállításunkon, korlátlan látványterv képet és 
videót készíthetsz és a tervedet életnagyságban prezentálhatod és még a tervezendő ingatlan 3d modelljét is 
elkészítjük

• Lényegesen több munkát tudsz elvállalni adott idő alatt, így a bevételed minden eddiginél nagyobb lehet

• Nem kell mintaboltokba és showroomokba szaladgálnod, hanem egy helyen, a VR szoftver előtt ülve a kezed 
ügyében lehet rengeteg megvásárolható termék 3D modellje– a padlólaptól a vázáig –, ami csak kellhet és amik 
értékesítése után mindenképp jutalékot szerezhetsz

• Az általunk biztosított, speciálisan tervezőkre szabott co-working irodában kollégákkal tudsz konzultálni, 
kapcsolatokat építeni, megbeszéléseket szervezni

• A vrDesigner_LAB központban szakmai fórumok és gyártók előadásai várnak

• Ingyenes képzést kapsz a szoftver használatához, amely akár 1 óra alatt elsajátítható

• Biztos lehetsz benne, hogy elképzeléseid minden eddiginél pompásabb látványvilággal indulhatnak el a 
megvalósulás útján

• Még a pályakezdőként is sokkal gyorsabban juthatsz megrendelőkhöz, míg a tapasztalattal bíróként a legújabb 
technológiával maradhatsz versenyben



 

 

A MaxCityben található vrDesigner_LAB lelke az újgenerációs vrDesigner szoftverünk,
amelynek segítségével a lakberendezők és belsőépítészek az eddigieknél nagyságrendekkel 
gyorsabban, külsős 3D grafikus bevonása nélkül, minden eddiginél látványosabb terveket készíthetnek.

A lényeg    A vrDesigner_LAB LELKE

MILYEN TERMÉKEKBŐL VÁLOGATHATSZ TERVEZÉS KÖZBEN?
Lényegében a lehetőségek végtelenek. A szoftver adatbázisa bármennyi termék 3D modelljét tudja kezelni. 
Bármely gyártó bármely termékének összes változatát képesek vagyunk megjeleníteni és korlátlanul kombinálni. 
Jelenleg is többezer modell áll rendelkezésre, és folyamatosan csatlakoznak újabb és újabb partnerek, a multiktól 
a formaterzezőkig, és ez a szám csak bővülni fog. A célunk, hogy a lehető legrövidebb időn belül minden benne legyen.

MITŐL TÖBB EZ A SZOFTVER, MINT AZ EDDIGIEK?
Nos ez olyasmi, amit nehéz szavakban átadni. Egy szép, statikus látványterv eddig is sokat segített 
a munkádban, de a mi eljárásunk egy teljesen más dimenzió. A szoftver segítségével bármilyen belső teret 
megjeleníthetsz, a tárgyakat valós időben folyamatosan renderelt környezetben mozgathatod, forgathatod, alakíthatod – 
mindezt úgy, hogy az ügyfeled mindeközben a VR szemüveggel a fején bent sétál a látványtervben és valós időben követi 
a változásokat. Az már csak a hab a tortán, hogy közben az ablakokból látható tájat, de még a napszakot is változtatha-
tod. Ennél valóságosabb már csak akkor lesz az élmény, amikor az ügyfeled beköltözik.



Amikor a tervező az ügyfelének megmutatja a tervet a VR rendszeren keresztül, 
az ügyfél virtuális bejárás során nem csupán interaktívan kombinálhatja és alakíthatja
az egyes termékeket, de a neki tetsző termékekre akár már ezen a ponton is 
leadhatja a rendelést.    

Tervezés közben folyamatosan ilyen minőségű látvány, monitoron és VR szemüvegben is



A vrDesigner_LAB
TÖBB, MINT EGY SZOFTVER

Az ügyfeleknek már semmit nem kell elképzelniük, inkább csak megtapasztalniuk. 

A vrDesigner szoftver életnagyságú tervei mellett – az Anyagminta Bank és mintatermek sokasága is vár. 

A termékmintákból valódi moodboardot készítve minden termék minden másikkal a valóságban is kombinálható, 

sőt a moodboard tálcát körbe is tolhatod a MaxCity összes üzletébe. Ezáltal felgyorsul a vásárlási döntés, 

a vevők a legjobb formájukban láthatják az általad megálmodott lakásbelsőt.

Ez mind a vrDesigner_LAB:

• VR TERVEZŐI CO-WORKING IRODA

• „VÉGTELEN” VR ÁRUHÁZ

• ANYAGMINTA BANK

• BÚTORKERESKEDŐ PARTNEREINK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA

• SZAKMAI KÖZPONT

•  VR INGATLANPREZENTÁCIÓS SZOFTVER



Cégünk a magyar piac egyik fellegvárában, az évi 400.000 látogatót fogadó törökbálinti MaxCityben található. 

“CSENDES” / szakmai / NYITÁS: 2022. OKTÓBER 12.

 MaxCity LAKBERENDEZÉSI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

• 30.000 m2
• 3 szint
• 62 üzlet
• 500+ forgalmazott márka középkategóriától a high-endig
• 150 fős étterem
• 400 fős rendezvényterem
• Gallery MAX saját kortárs művészeti galéria
• 400 ingyenes parkolóhely
• M0-M1-M7 autópályák között Budapest központjától 13 perc kocsival
• Tömegközlekedéssel is jól megközelíthető

A vrDesigner_LAB OTTHONA 

MaxCity Lakberendezési 
Bevásárlóközpont

2045 Törökbálint, Tópark utca 1/A   I   M1 / 14-es kijárat
Nyitvatartás:  hétfő-szombat: 10.00–20.00  I  vasárnap: 10.00–19.00

www.maxcity.hu

Home design
& more

• Magyarország egyetlen, és európai szinten is egyedülálló luxus lakberendezési bevásárlóközpontja 2005 óta



A vrDesigner_LAB MODELL

A KIÁLLÍTÁSTÓL A SZAKMAI FÓRUMIG

• Képeznéd magad, hogy még több gyártó termékét és technikai paramétereit megismerd?

• Hogy még jobb megoldásokat kínálhass az ügyfeleidnek?

• Korrekt kereskedő/gyártó partnerekkel dolgoznál transzparens jutalékrendszerrel?

• Új ügyfeleket, partereket keresel?

• Kell egy tér, ahol mindent a Te igényeidre terveztek?

• Ahol nyugodtan dolgozhatsz és minden a kezed alatt van és neked csak a kreativitásod és szakmai tudásodat kell hozni?

Gyere hozzánk, képezd magad és ismerd meg a lakásdesign piac gyártóit/kereskedőit 

rendezvényeinken a piac leginnovatívabb színterén!

Az, hogy milyen forgalomélénkítő és bevételnövelő hatása van annak, ha adott idő alatt több és minőségibb, élethűbb 

látványtervet tudsz megmutatni az ügyfeleidnek, az egyértelmű. 

De mi ennél is többet nyújtunk. Sokkal-sokkal többet…

Az innovatív szoftverre épülő vrDesigner_LAB – az alkotói szabadságod a legmesszebbmenőkig való kiszolgálása mellett – 

egy egészen újfajta kapcsolat- és közösségépítési modellt is jelent. Egy olyan fizikai és szellemi teret, ahol a lakáspiac 

összes szereplője egy helyen inspirálódhat, építheti imázsát és üzleti kapcsolatait, növelheti forgalmát. 



MIÉRT JÓ EZ AZ ÜGYFEIDNEK? 
 

• Sokkal összetettebb és sokrétűbb szolgáltatást kapnak, mint máshol

• Az összes módosításról korlátlan mennyiségű látványtervet és VR élményt kaphatnak

• Új építésű lakás esetén megtakaríthatják a vásárlás utáni berendezéscserék, módosítások tetemes költségeit

• Egy helyen láthatják az összes őket érdeklő gyártó termékeit

• Fizikailag is egy helyen tudják megnézni a felületek és termékek mintáit

• Pénzt és időt nyernek

• A VR bemutatók után minden eddiginél pontosabban fogják látni a várható végeredményt – 

és nem kérdés, hogy azt a tervezőt fogják ajánlani ismerősiknek is, aki őket is elkápráztatta

TÉNYLEG MINDENKIT HELYZETBE HOZUNK



MIÉRT JÓ EZ A LAKBERENDEZÉSI TERMÉKEK GYÁRTÓINAK, KERESKEDŐINEK?

• Azáltal, hogy Ti, designerek többet, gyorsabban és még jobb minőségben tudtok tervezni és bemutatni, 

az nagymértékben segíti egy-egy termékük eladását.

• A szoftver képes arra, hogy az adatbázisában szereplő, megvásárolható termékmodellek minden tulajdonságát 

és összes verzióját tárolja, valósághűen megjelenítse és korlátlanul kombinálja – bármely lakásbelsőben.

• Amikor Ti, tervezők megmutatjátok a terveteket a VR rendszeren keresztül, az ügyfél a virtuális bejárás során 

nem csupán életnagyságú és fotórealisztikus minőségben látja leendő otthonát, de a neki tetsző termékekre 

már ezen a ponton is leadhatja a rendelést.

TÉNYLEG MINDENKIT HELYZETBE HOZUNK



• Rengeteg építtetőhöz, tervezőhöz juttathatják el a termékeiket a VR szoftver segítségével
• Fizikailag is megjelentethetik termékeiket és anyagmintáikat a tervezések és a vásárlóknak 
   szóló bemutatók forgalmas helyszínén (így nektek, tervezőknek fizikailag is minden karnyújtásnyira 
   van, nem csak virtuálisan)
• Szakértői fórumokat tarthatnak és vehetnek részt, így új tervezőkkel (akár veled) ismerkedhetnek 
   és új üzleti kapcsolatokat építhetnek
• A VR szoftver egy új selling pointként jelenhet meg számukra
• Akár az összes terméküket bemutathatják a végtelen VR áruházunkban 
• Ez legalább 6 új csatorna számukra az értékesítésre és a forgalomnövelésre, mindezt úgy, 
   hogy folyamatosan a szakma képviselőinek tömege előtt szerepelhetnek a termékeik

TÉNYLEG MINDENKIT HELYZETBE HOZUNK

JÓ  A FORMATERVEZŐKNEK ÉS MANUFAKTÚRÁKNAK, MERT 

A vrDesinger_LAB lényege, hogy a piac szereplőinek kézzelfogható, presztízsben 
és anyagiakban is látványosan mérhető előnyöket nyújt, így mindenki érdekeltté 
válik a másik sikerében. 
Az, hogy Nektek tervezőknek ez miért jó, az már reméljük, kiderült. 
Na de hogyan lehet ez a modell mindenkinek jó? Már mondjuk is a részleteket:



• A társasházi értékesítők már a tervezési fázisban a végleges berendezést és termékeket tudják 
   eladni a leendő vevőknek, így jobb ajánlatot tudnak nyújtani versenytársaiknál – minden egyes lakás esetén

• Az életnagyságú és fotórealisztikus látványtervek – a technológiánknak hála – eladják magukat, 
   ami mindig óriási segítség, de ez egy kedvezőtlenebb piaci környezetben létszükséglet lehet

• Folyamatosan egy olyan fórumon tudnak jelen lenni, ahol ott vagytok Ti, a tervezők, ott vannak 
   a gyártók és az ingatlanvásárlók és felújítók – tulajdonképpen mindenki, aki a területen érdekelt

• Ők is tarthatnak szakmai fórumokat, ügyféleseményeket, így állandóan a fősodorban, 
   szem előtt lehetnek

TÉNYLEG MINDENKIT HELYZETBE HOZUNK

MIÉRT JÓ EZ AZ INGATLANFEJLESZTŐKNEK ÉS -ÉRTÉKESÍTŐKNEK?



MIT KELL TENNED, HOGY 
BEKERÜLJ A KÖRFORGÁSBA?

Ahogy azt láthatod, ez a körforgás a piac minden szereplőjét bevonja, 

és minden szereplő sikere a többiek eredményességét növeli. 

HA SZERETNÉL RÉSZESE LENNI ENNEK A FOLYAMATNAK, HA SZERETNÉL 

• KÖLTSÉGEKET MEGTAKARÍTANI A FORGALMAD NÖVELÉSE MELLETT
• A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIÁT HASZNÁLVA – ÜZLETI ÉS MŰVÉSZI
  SZEMPONTBÓL IS – VERSENYTÁRSAID ELŐTT MARADNI, 
• A HAZAI LAKÁSPIAC LEGNYÜZSGŐBB HELYÉN KAPCSOLATOKAT ÉPÍTENI, 

...akkor csak annyi a dolgod, felveszed velünk a kapcsolatot, eljössz hozzánk,

és a saját szemeddel nézed meg azt, ami hamarosan megújítja a lakberendezői piacot.



OKÉ, MENNYIBE KERÜL MINDEZ?

SOKAT ÍGÉRÜNK? 

  IGEN!

AKKOR MÉGIS MILYEN KÖLTSÉGEKKEL KELL SZÁMOLNI? 

Szolgáltatásunk már 2000 Ft/m2+ÁFA-tól elérhető.

SOKAT KÉRÜNK ÉRTE? 

NEM. 

VAN CSATLAKOZÁSI DÍJ? 

MÉG NINCS.



• VÉGTELEN TERMÉKVÁLASZTÉKOT ÉPÍTÜNK, 3000 DB-OT MÁR MOST BETERVEZHETSZ

• HIHETETLEN TERVEZŐFUNKCIÓKAT FEJLESZTÜNK, A LEGFONTOSABBAKAT MÁR HASZNÁLHATOD

• DÍJMENTESEN BETANÍTUNK, ÉS KORLÁTLAN IDŐT ADUNK A TERVEZÉSRE

• ÚJ, SOSEM LÁTOTT ÜZLETI MODELLÜNKET MÁR BEINDÍTOTTUK

• ÓRIÁSI ANYAGMINTA BANKOT ÉPÍTÜNK, AMELY A MAXCITY VÁLASZTÉKÁVAL 

   EGYÜTT MÁR MOST IS HATALMAS

• MINDEN NÉPSZERŰ KERESKEDŐT/GYÁRTÓT MEGHÍVUNK, 35-EN MÁR A PARTNEREINK

GYERE EL HOZZÁNK, LEGYÉL AZ ELSŐK KÖZÖTT, 

AKIK VELÜNK DOLGOZNAK! 

ÉLVEZD ÜGYFELEDDEL A JÖVŐBE MUTATÓ MEGOLDÁSAINKAT, 

ÉS NÉZD MEG HOL TARTUNK A FEJLESZTÉSEINKBEN!

A JÖVŐ TERVEZŐSZOFTVERÉT 
FOLYAMATOSAN FEJLESZTJÜK, 
ÉS TE MÁR HASZNÁLHATOD



• Felhalmoztuk 3 szakma összesen 60 évnyi tapasztalatát 
• Ötvöztük a designeri, az értékesítői és a VR tudás legelőnyösebb know-how-ját  
• Beindítottuk a vrDesigner_LAB egyedülálló modelljét
• A különféle szereplők érdekeit egymást kölcsönösen segítő, 
   folyamatos körforgássá alakítottuk
• Létrehoztuk a jövő látványtervező szoftverét
• Elindítottuk az ország legmodernebb szakmai találkozóhelyét és LAB-ját

Egyet nem tudunk itt most szavakkal méltóképpen megmutatni:

Azt az élményt, amit tervezés közben a VR-ban látsz és amit ügyfél érez, amikor a VR szemüveget 

a fejére teszi, és időutazóként hónapokat előre ugorva, szó szerint belép álmai életnagyságú, 

fotórealisztikus otthonába. Mert mindent egybe vetve ez az egész lelke, a VR élmény, ami azonnal 

eladja a terveket.

A Te terveidet is, amint csatlakozol.
Várunk szeretettel, hogy lásd a saját szemeddel!

KELL MÉG EGY ÉRV
A DÖNTÉSHEZ?



Egyeztessünk egy időpontot és olyat fogsz látni, 
ami után már nem lesz kérdés, hogy velünk tartasz-e! 

TALÁLKOZZ VELÜNK 
ÉS HÓDÍTSD MEG A MAGYAR PIACOT 
KOCKÁZAT NÉLKÜL!

GIKOVSKI  ZSANA
alapító, vrDesigner

+36-30-332-3045
gikovska@vrdesigner.eu
www.vrdesigner.eu



PARTNEREINK ÉS FORGALMAZOTT MÁRKÁK / BRANDEK

Abstarcive
Egyedi absztrakt festmények

ADA Cosmetics
Környezetbarát

luxuskozmetikumok

Bambuszmánia
Exkluzív tapéta
és lakástextil

Doorstar
Tervezhető

luxus beltéri ajtók

Dunavox
Borhűtők

Heaven Rugs
Kézi csomózású 

szőnyegek

Hüiosz Design
Egyedi bútorok

gyártója

iContrAll
Teljeskörű intelligens otthon

megoldás vezetékezés
nélkül

IDdesign
Design Bútor Áruház

Intuitive Design
Digitális képek

KARE
Joy of Living

Klart Studio
Epoxi Home Dekor 

Lapp-Fa
Bútorlapok és furnérok 

L’auditeur
HighEnd Hifi & Streaming 

Ledker
Világítástechnika

Life & Wall
Design tapéták 

Lakberendezők
Országos Szövetsége

MaxCity
Lakberendezési

Bevásárlóközpont

Marazzi Group
Hidegburkolatok 

Medno Builder
Generálkivitelezés

magas minőségben

Metal Plus Design
Lézervágott fémpanelek 

Oikos
Festékek és egyedi felületek 

Porcelanosa
Palatinus Fürdőszobaszalon 

Printa Design Shop
Zero Waste Design

Ring & Rosso Studio Space and Home
Egyedi bútor gyártás 

SpaTrend
Outdoor Design 

Szandra Szentgyörgyi
Product Designer 

Viaplant
Az építészet és design

növényi alapú kreatív anyaga 

Virágkoktél Design Wenga Design Group

Lovelamp
Fényszobrok 

Natuzzi Editions / Lederland
Az ülőgarnitúrák szakértője 


