
En època de confinament, obrim la cultura
Accions pel sector cultural

 Mesures Covid 19 Clúster TIC Catalunya Sud



Servei prioritari museus, cases 
històriques i altres equipaments culturals



   Què és el servei prioritari?

MEROPS 360 vol facilitar el màxim possible que els equipaments culturals (museus, cases històriques, sales 

d’exposicions…), pogueu disposar d’una visita virtual de les vostres instal·lacions a l’alçada dels grans museus 

coneguts a nivell internacional. 

És actualment que hi ha la necessitat de poder visitar virtualment el vostre equipament, en un moment en que teniu 

les portes tancades. 

Però quan el desconfinament acabi, hi haurà altres barreres que continuaran existint i que dificultaran l’accés al 

vostre espai si no disposeu d’alternatives a la visita presencial. 

Com ho fem?  

1. Mantenim amb vosaltres una reunió on-line per a conèixer les vostres necessitats i descobrir plegats el potencial 

que tenen les vostres instal.lacions de ser virtualitzades. 

2. En el cas de la fotografia i el vídeo 360º, venim a fer l’enregistrament i posteriorment l’editem, o el generem en el 

cas del 3D.  

3. Us l’entreguem a punt per a ser consumit per l’usuari final (dispositius mòbils, ulleres VR…). 

4. Retrassem el cobrament fins a l’inici de la vostra activitat ordinària.



  Millorant l’accessibilitat

El confinament imposat per la Covid 19, així com la presencia d’altres barreres d’accés (econòmiques, 

discapacitat…) impedeixen poder entrar i disfrutar dels continguts dels vostres equipaments. 

Virtualitzar-los és obrir-los i generar experiències que aportin benestar, contribuint d’aquesta manera a la salut integral 

de les persones.  

A MEROPS 360, podem generar continguts de qualitat perquè l’experiència sigui del tot satisfactòria.  



   Què podem virtualitzar?

Equipaments culturals. Experiències impossibles si no és a 
través de la tecnologia. 



Tot anirà bé i junts 
ens en sortirem!



Contacte: 

Carles Balsells 
Fotògraf i CEO 

Mòbil: 669 026 344 

E-mail: info@merops360.com 

Web: www.merops360.com 
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