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VR Intro

3https://youtu.be/yYxrJ2L8Xl4

https://youtu.be/yYxrJ2L8Xl4


We believe that the future of beauty will be 
physical, digital and virtual, as consumers are 

craving more experiences, and more consumers 
are able to access those experiences.

Asmita Dubey, chief digital and marketing officer at L’Oréal
2022 Június

https://www.glossy.co/beauty/how-loreal-is-gearing-up-for-the-metaverse/
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https://www.glossy.co/beauty/how-loreal-is-gearing-up-for-the-metaverse/


Bármilyen VR-ben, mobilon vagy számítógépen 
elérhető többfelhasználós, interaktív, 3 dimenziós 

digitális tér Metaverzumnak nevezhető, 
ha ott a felhasználók 

avatarként jelennek meg és egymással beszélgetni 
és chatelni tudnak.
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Metaverzum általános ismertető, gyorstalpaló anyag: 

http://arworks.hu/wp-content/uploads/2022/08/Metaverzum.pdf



Fő részterületek

• Helyszínek
– 3D környezetek

• Avatarok
– Felhasználók megjelenése

• NFT
– Felhasználók egyedi tárgyai
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Blockchain, Kripto, Decentralizáció, Web 3.0



HELYSZÍNEK
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https://youtu.be/Pwn5pPgsId4?t=134

https://youtu.be/Pwn5pPgsId4?t=134


DECENTRALAND ART WEEK – 2022 Aug.
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DECENTRALAND ART WEEK – 2022 Aug.

10

Innovation is at the heart of Estée Lauder and the metaverse represents 
a new frontier of exploration and creativity for the brand. 

Metaverse Art Week is a destination where Estée Lauder can fuse beauty, 
heritage, design and innovation in new ways and with new audiences.

Stéphane de La Faverie, Global Brand President, 
Estée Lauder

2022 augusztus



Megjelenési indokok

• PR – Innovativitás üzenete
• Termékek bemutatásával, reklámozásával 

és értékesítésével forgalomnövelés
• Digitális termékek létrehozása, értékesítése
• Metaverzum érzékeny célcsoport elérése
• Gyorsabb és olcsóbb mint a valóságban
• Legkorszerűbb távoli elérés



Belépési mód

• Számítógép
– Web böngésző
– Letölthető szoftver

• Okostelefonos
– Web böngésző
– Letölthető Alkalmazás

• VR alkalmazás
– Oculus Quest II



Metaverzum tér fő funciói

• 3D-s brandingelt tér  
• Info hotspotok, 2D fotók, videók, 
• Külső web linkek

• Szabad mozgás 
• Interaktív 
• Multiuser
• Megjelenés avatarként
• Kommunikáció – text és audio
• Házigazda Avatarok

– Chatbot, Humán, AI



Metaverzum helyszín megoldások

• Létező platform
– A/ Egy világ, ahol mindenki tartózkodik

Telket kell venni
• Decentraland, Somnium, TheSandbox

– B/ Több világ, belépés névvel vagy linkkel
Saját világot kell létrehozni

• Roblox, VRChat, Horizon Worlds

• Saját mobil alkalmazás
• Saját VR alkalmazás

14



Helyszín példák
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Gucci, Roblox Nikeland, Roblox

Estée Lauder, DecentralandDIOR, Obsess

Charlotte T. Obsess

NARS, Roblox



NARS METAVERZUM AKTIVITÁS

16https://youtu.be/54VtKTl9mQY

https://youtu.be/54VtKTl9mQY


17https://www.youtube.com/watch?v=wUKvI0OdMV4

https://www.youtube.com/watch?v=wUKvI0OdMV4
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AVATAROK
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We can recreate ourselves avatars…… build infinite 
identities
Sarah Léa Chicheportiche, Coty
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Avatar

• 3D-s karakter, amit mások látnak
• Önkifejezés eszköze
• Több változat

• Tetszőleges nem, bőrszín, haj
• Smink korlátok nélkül
• Ruházat
• Kiegészítők
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Avatar létrehozás

Platformok saját avatar szerkesztője –
csak adott platformon használható

VAGY

3rd party szerkesztők, 
amelyek több appban használhatóak
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https://readyplayer.me/hub

https://readyplayer.me/hub


NFT

23Nick Knight, NFT



NFT

• Kiegészítők
• Cipők
• Táskák
• Ruhák

• Művészeti alkotások

• https://opensea.io/
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https://opensea.io/


Fő részterületek

• Helyszínek
– 3D környezetek

• Avatarok
– Felhasználók megjelenése

• NFT
– Felhasználók egyedi tárgyai
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KÉRDÉSEK
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Szívesen válaszolunk kérdésekre, 
beszélgetünk ötletekről – vagy

tartunk helyszíni bemutatót
a lehetőségekről

Budaházy Szabolcs
CEO, ARworks

szbudahazy@arworks.com
+36 30 99 00 336

www.arworks.com

Showreel videónk: https://youtu.be/kg7LMHW8r-E

mailto:szbudahazy@arworks.com
http://www.arworks.com/
https://youtu.be/kg7LMHW8r-E
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