
Products Presentation  
 Virtual speaker/promoter (Mannequin) عرض المنتجات

(مانيكان)المسّوق اإلفتراضي /المتحدث  

We promote visions 

        Click here to download English flash video 
           أنقر هنا لتحميل الفيديو فالش عــربي

https://www.dropbox.com/s/bbopdhyvg13yk75/V-Studio Hostalk video English.swf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8jo62pai4vur564/V-Studio Hostalk Video Arabic.swf?dl=0
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Virtual speaker/promoter introduction 

 ماهو المتحدث أو المسّوق اإلفتراضي؟                                                                              
 

 .سم 1 تتجاوز ال قصوى بسماكة األكريليك أو الزجاج من مصنوع مانيكان قالب هو

  مبواد مغطى القالب لكون ونظرا القالب، هذا على املوديل  صورة إسقاط يتم

  ميكن . املانيكان القالب  على ومشعة واضحة  املوديل صورة تظهر ، عاكسة صناعية

  الكثري إجياد  الصورة ومؤثرات الصوت أنظمة مثل اإلكسسوارات بعض باستخدام

  وداخل التجارية املعارض يف كما  اإلفرتاضي للمتحدث املؤثرة اإلستخدامات من

  24 يعمل يكونه اإلفرتاضي املتحدث يتمّيز . العمل وورش املؤمترات أثناء أو املتاجر

  يف أكرب بفعالية ويساهم أخطاء دون التسويقية الرسالة وينقل اليوم يف ساعة

 .متطورة تقنية باستخدام منفرد بشكل التجاري لإلسم الرتويج

What is virtual speaker/promoter ? 
Virtual Promoter is a construction maid of  a special glass/acrylic with maximum thickness of  1 cm. An image of  

a man/woman is projected on the construction. The intensive artificial lamination makes the image naturally 

bright and clear. The usage of  accessory equipment allows addition of  voice to the image. The hugeness of  the 

scope of  Virtual Promoter multimedia system usage is amazing: it can be used in frames of  exhibitions, crowded 

events, workshops and presentations, in specialized stores and service centers, in business and trading centers. 

Virtual Promoter can easily and correctly present the product, consult clients and visitors. The advantages of  

Virtual Promoter are: It attracts visitors It takes up little space It operates 24/7 It eliminates the possibility of  

providing incorrect information due to pre-set content It increases brand awareness It positions your company as 

walking in line with the technological developments  
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Virtual speaker/promoter making story 
 

 تصنيع المتحدث أو المسّوق اإلفتراضي
          ستيديو يف لدى احملرتفني املتحّدثني من جمموعة خالل من املتحّدث إختيار ثم التسويقية الرسالة نص بكتابة ™توك هوست تصنيع يبدأ

V-Studio  من املانيكان قالب تصنيع يتم وبعدها ، املطلوب الفّني والشكل بالصيغة الفيديو وانتاج إستديوهاتنا داخل تصويره ثّم ومن  

  الفيديو صورة نقل ثم  VS-RPFالضوئي للعرض ستيديو يف  V-Studio بفيلــم القــالب وتغطية املتحّدث طـول مع يتناسب وما االكريليك

 .خلفي بروجيكتور إستخدام خالل من  املانيكان لقالب األمامية الواجهة على
 

Making the virtual speaker/promoter 
The process of  making HOSTALK™ starts 

with creating a script, find the right presenter 

among many of  V-Studio’s, film a video in our 

own studios, create a cutting profile from the 

presenter’s outline in acrylic, paste V-Studio VS-

RPF film and then mask the video with the 

cutting & use a rear projector to display the 

video image on the mannequin outliner. 

 
HOSTALK™  is a brand name owned by S.O. Sager International. 

.إسم وعالمة جتارية مملوكة  لصقر الدولية ™ هوست توك   
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Virtual speaker/promoter TYPES 
 

 خيارات المتحدث أو المسّوق اإلفتراضي
 بصناعتها V-Studio يف املتحركة الرسوم فنانوا يقوم كرتونية بشخصية أو  حقيقية بشخصية ™توك هوست يتوفر

Animated character  Real character  
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Virtual speaker/promoter MODELS 
 

 طرازات المتحدث أو المسّوق اإلفتراضي

VP-1 VP1 type consists of  2 units, the acrylic body outliner & the 

projector. Projector is placed 1- 3 meters away depends on 

size. 

Acrylic body 

Projector on stand 

Optional enclosure for  

Projector & stand 

   والربوجيكتور، العارض جلسم األكريليك القالب ، قطعتني من يتكون VP1 طراز

 الربوجيكتور مقاس حسب مرت 3-1 بني مسافة على الربوجيكتور تثبيت يتطلب

Base 

VP-01 

WHERE TO USE 
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Virtual speaker/promoter MODELS 
 

 طرازات المتحدث أو المسّوق اإلفتراضي

VP-2 

VP2 type consists of  1 unit including the acrylic  

Outliner, the projector, mini PC, with enclosed stand 

& sensor software & hardware. 

Acrylic body with  

Motion sensor hardware 
Enclosure with: 

Projector 

Mini PC 

 األكريليك القالب تتضمن  واحدة قطعة من يتكون VP2 طراز

 وأجهزة وبرنامج مقفل  قائم داخل والكمبيوتر والربوجيكتور

  املسافة إستشعار

Base 

VP-02 

 تستخــدم فــي

VP-2 
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Virtual speaker/promoter Projectors 
Projector 
Type /Lumen 

Light  brightness Distance from outliner (meter) Projector enclosure 

400-700 

DLP 

VP1:  Low brightness, in-office use 0,50-1,5m Optional, not included 

VP2:  Not applicable (not used)  Not applicable (not used)  Not applicable (not used)  

2500-3200 

LCD/DLP 

VP1:  Medium brightness, 200Lux 1,50-2m Optional, not included 

VP2:  Medium brightness, 200Lux 0,60-0,70m 

 

Included 

4000 

LCD/DLP 

VP1:  Bright, 250-350Lux 2-3m Optional, not included 

VP2:  Bright, 250-350Lux 0,95m Included 

5000 

LCD/DLP 

VP1:  High rightness, +350Lux 3m Optional, not included 

VP2:  High rightness, +350Lux 0,95m Included 

 كلما أزداد توهج اإلضــاءة احملــيطة كلما اصبح من الضـــرورة إســتخدام 

 كلما كان الربوجيكتور أقوى كلما زادت VP1بروجيكتور أقوى ، يف الطراز 

 الربوجيكتور ثابت ويتم  VP2الطراز .املسافة بني القالب والربوجيكتور

 التعامل مع الصورة من خالل العدسة

The higher brightness environment, the larger 
lumens projector is used.  
In VP1 type, the larger lumens projector used, 
the greater distance between acrylic body and 
projector is required. 
In VP2 projector is fixed on a rear stand 
enclosure. 
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Virtual speaker/promoter Rear enclosures 

Ultra short-throw rear stand enclosure short-throw rear stand enclosure 
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Virtual speaker/promoter Applications 
Hostalk Products applications 

إستخدامات منتجات هوست توك    

Retailing shops 

Theme Parks 
Automotive showrooms 

Supermarkets 

 سوبرماركت

Shopping malls 
Entertainment  

Events 

Tradeshows & Exhibitions 
Cinemas 

Advertisement 

Banquet Halls Hotels 

Airports 
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Mini virtual promoter  

 
 المسّوق اإلفتراضي الصغير
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Mini virtual promoter  

 أالعرض وباستخدام ستديو يف من ™™توك هوست الصغري اإلفرتاضي املسوق

  الفعالية غاية يف النظر مبستوى تسويق أداة ، اهلولوجرايف الضوئي

 .واملتاجر للسوبرماركت

 

  والرسالة  فيديو أو صورة اإلعالن وعرض املنتج شكل حسب تشكيلها ميكن

 .اجلمهور مستوقفا  املتحركة اإلعالنية

 

Hostalk™ mini virtual promoter from v-studio 

using the holographic rear projection technology is 

an outstanding eye level marketing tool in 

supermarkets or shopping centers. 

This tool can be shaped to your product and project 

your video/image or flashing marketing message 

turning the crowds head. 

 
Supermarket’s shelf 

installation 
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Mini virtual promoter  



www.v-studio.co  
+966 12 283 4088 

Visual marketing solutions 
Promoting visions 


