Zrób szkolenia z prewencji społecznej,
których nikt nie zapomni
Oferta dla OSP

Co potrzebujesz aby zacząć?

OFERTA DLA OSP
OSP

Bez limitu wyświetleń
i czasu gry

4 000zł netto
4 920zł brutto
Dostęp do wszystkich 8 aplikacji na 12
miesięcy oraz aktualizacji.
5 aplikacji PPOŻ
3 aplikacje Pierwsza pomoc
Aplikacje na maksymalnie: 2 pary gogli
Kolejna para gogli: 1500zł/gogle

Po roku wystarczy odnowić licencję na
kolejny rok.

Oculus Quest 2 – Kupując u nas, my instalujemy i przygotowujemy
gogle dla Ciebie. Gogle są własnością Klienta.
Gogle można zakupić również u polskich dystrybutorów i wykonać instalację samodzielnie.

Zakup 1 sztuki:
2000 zł netto
Cena netto +23%VAT

2 460zł brutto

Co oferujemy w ramach EHS VR?
EHS VR to platforma z gotowymi aplikacjami w technologii wirtualnej rzeczywistości w zakresie bhp, pierwszej
pomocy, ppoż oraz specjalistyczne, za pomocą których możesz skutecznie szkolić dzieci, dorosłych i znacząco
podnieść jakość szkolenia podczas prewencji społecznej.

PLATFORMA

APLIKACJE

Zarządzanie goglami,
aplikacjami,
personalizacjami oraz
sprawdzanie wyników i
generowanie raportów

Dostęp do katalogu gotowych
aplikacji VR. Wybierasz którą
aplikację chcesz pokazać
podczas szkolenia.

Załóż darmowe konto:
www.skillsive.com

Aplikacje VR dostępne w ramach pakietu OSP
5 aplikacji PPOŻ
3 aplikacje Pierwsza Pomoc

Dostępne również:

PPOŻ „Ucieczka z budynku
przez drabinę”

PPOŻ - Gaśnice – szkolenie
podstawowe

Jesteś w wieżowcu, zaczyna się palić. Nie ma

Jaka gaśnica do jakiego pożaru – to

możliwości ucieczki przez drzwi. Co robisz?

podstawowe pytanie jakie mamy podczas próby

W aplikacji musimy wykorzystać sprzęt domowy

gaszenia ognia. W aplikacji poznajesz grupy

aby wybić okno, wyjść i ewakuować się poprzez

pożarów oraz masz możliwość uczestniczenia w

drabinę strażacką.

akcji gaśniczej.

This material contains information that is proprietary and confidential to EHS VR. It cannot be shared
with third parties without EHS VR written consent. DO NOT COPY. DO NOT DISTRIBUTE.

•

BLS w domu

•

BLS + AED na stadionie

•

BLS + AED w metrze

•

Pożar oleju w kuchni

•

Czad w domu

•

Ewakuacja z domu
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