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Zające Starego Browaru ożyją! Pojawią się tu już 21 marca.
Setki wyczekiwanych i uwielbianych zwiastunów wiosny pojawią się w Starym
Browarze 21 marca. Sensacją tego sezonu będzie nie ich kolor czy układ, w którym się
zaprezentują, ale fakt, że… ożyją!
Zające pojawią się w Starym Browarze już po raz szósty. Ich zwiastujące wiosnę przybycie
na stałe wpisało się w kalendarz ulubionych wydarzeń nie tylko w Starym Browarze, ale
i w Poznaniu. Od lat zające podróżują także po świecie, były m.in. w Paryżu, Rzymie,
Kopenhadze, czy choćby na Mazurach (ich zdjęcia nadsyłane przez fanów można oglądać
na facebookowym profilu Starego Browaru).
Pomysł ożywienia zajęcy wielkanocnych nawiązuje do zapowiadanego przy okazji obchodów
10-lecia znaczącego zaangażowania Starego Browaru w zastosowanie nowych technologii.
Jak ożywić zająca?
Wystarczy pobrać aplikację „Stary Browar” na smartfon lub tablet i za jej pomocą
zeskanować zająca z plakatu znajdującego się w Starym Browarze. Dodatkowo w punktach
informacyjnych Starego Browaru dostępne będą pocztówki z sylwetką zająca, którą można
dowolnie pokolorować i wysłać z życzeniami do najbliższych. Także oni, po zeskanowaniu jej
za pomocą aplikacji ożywią zajączka – dokładnie w takich kolorach, w jakie go pomalujemy.
Animowany zajączek 3D skacze, tupie nóżką, chichocze, a gdy zostawimy go w spokoju,
zaczyna "bujać w obłokach" i zasypia. Aplikacja umożliwia także zrobienie i szybkie wysłanie
zdjęcia z zającem do znajomych. Wirtualnego zająca 3D na zamówienie Starego Browaru
przygotowało 3R Studio. W aplikacji „Stary Browar” będzie dostępny od 21 marca.
Aplikację można bezpłatnie pobrać z App Store i Google Play. W Starym Browarze oprócz
ogólnodostępnego Wi-Fi „Stary_Browar”, w części Atrium można skorzystać także z bardzo
stabilnej sieci „starybrowartest”.
Kolorowankę z zającem, którego po pokolorowaniu przeniesiemy w świat 3D można
wydrukować także z załączonego obrazka.
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