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Veste bună pentru fanii trupei Iris! Ultimul album al artiştilor,
imortalizat într-un tur virtual 360grade!

Veste bună pentru fanii trupei Iris care nu au reuşit să ajungă la evenimentul
de lansare a ultimului album al artiştilor, 12 Porţi, sau pentru cei peste patru
mii de iubitori de muzică, prezenţi la evenimentul ce a avut loc la Sala
Palatului, care vor să retrăiască atmosfera incendiară de la concert! Cea mai
iubită trupă rock a românilor, Iris, a devenit prima echipă de artişti care a
ales să imortalizeze concertul lansării celui mai nou album, 12 Porţi, şi prin
intermediul panoramelor 360grade!
Site-ul 360trip.ro, cel mai mare portal de panorame 360grade din România, a
surprins cele mai fierbinţi momente din concertul de lansare al ultimului
album Iris şi le oferă fanilor trupei un tur virtual al spectacolului media oferit
de artişti. Totodată, vizitatorii site-ului au şansa să intre în atmosfera rock
incendiară din concertul de lansare a ultimului album al celor de la Iris.
Evenimentul de lansare a ultimului album al trupei Iris, 12 Porţi, la care
echipa 360trip.ro a fost partener media, a avut loc pe 21 noiembrie, la Sala
Palatului din Bucuresti, în prezenţa a mii de fani ai trupei, în cadrul unui
spectacol multimedia inedit.
Proiectul 360trip.ro, iniţiat în 2008, este furnizorul cel mai important de
panorame 360grade din ţară, cu peste 700 de panorame naţionale incluse în
portofoliu. Pornit din pasiunea pentru fotografie, 360trip.ro a devenit un
partener important al evenimentelor de turism din România, un jucător
relevant în domeniul comerţului cu panorame 360grade şi un prieten de
nădejde al proiectelor menite să le arate tuturor frumosul şi ineditul
evenimentelor şi afacerilor din România.
Printre prietenii proiectului 360trip.ro, câştigaţi în cei doi ani de existenţă, se
numără posturi de radio naţionale, artişti români, producători de bere,
organizatori de festivaluri, crame, hoteluri, pensiuni şi alte destinaţii de
petrecere a timpului liber.
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