
Interactieve Smart Admirror

De innovatieve manier van interactief
communiceren



WAT IS DE INTERACTIEVE SMART 
ADMIRROR?

• Innovatieve interactieve spiegel

• Innovatieve manier van onderzoeken 
onder je medewerkers, bezoekers, 
gasten

• Positief vermaak op de sanitaire 
ruimte of in de zaak

Admirror is a unique way of Communication!







Mogelijke toepassingen Interactieve 
Smart Admirror

• Plan je reservering van een diner, ontbijtservice, tennisbaan en meer;
• Geef je ervaring/feedback over de kwaliteit van de hospitality, 

vriendelijkheid van personeel;
• Beoordeel jouw ervaring van de winkel betreffende assortiment, 

beleving, uitstraling;
• Doe een enquête naar wens;
• Digitale weegschaal gekoppeld aan de spiegel;
• Gebaarherkenning integreren;
• Stemherkenning inbouwen;
• Een automatische koppeling naar social media- of andere accounts 

d.m.v. een app of RFID token, om zo via de spiegel te kunnen interacteren 
met het betreffende platform (posten van content op Facebook of 
Instagram, aankopen van geselecteerde producten, etc.);



Mogelijke toepassingen Interactieve 
Smart Admirror

• Het spelen van een mini-game;
• Een koppeling tussen spiegel en smartphone, waarbij een speciale app 

gebruikt wordt om te interacteren met de content op de spiegel;
• Een AR (augmented reality) spiegel, waarbij een content laag over het 

beeld van de gebruiker wordt gelegd;
• Een koppeling naar Google maps, met hotspots in de omgeving, voorzien 

van een interactieve filter;
• Waarbij de gebruiker door interesses aan te geven/vragen te 

beantwoorden een overzicht krijgt van corresponderende 
locaties/activiteiten incl. bijvoorbeeld prijsinformatie, reviews en 
openingstijden;

• Een koppeling naar een weersatelliet, waarbij het weer op een specifieke 
locatie wordt getoond;

• Opnemen van videoboodschappen op een spiegel en deze aan andere 
bezoekers tonen;

• Realtime videokoppeling met een andere spiegel.



VOORBEELDEN 
INTERACTIEMOGELIJKHEDEN

• Geef je mening over een stelling

• Houdt een enquête

• Doe een onderzoek onder je werknemers

• Reserveer een tafeltje in een restaurant

• Reserveer een roomservice

• Geef feedback/tevredenheid 

• En veel meer



CONTACT

Hoofdkantoor Admirror

De Valkenberg 6

6301 PM Valkenburg aan de Geul

Nederland

Telefoon 0031-(0)43-458 1340

E-mail     info@admirror.nl

Web        www.admirror.nl



SAMEN ZIJN WIJ STERK!


