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Elementy wystawy interaktywnej – to co widać i 
czego nie widać na ekspozycji, a jest niezbędne 

aby wystawa odniosła sukces i mogła być 
prawidłowo skosztorysowana 



Serwisujemy 

Wkład 
merytoryczny do 

wniosków 
finansowych 

Wyposażamy 

Analizujemy 
potrzeby 

Tworzymy 
koncepcje 

Tworzymy 
profesjonalne 

zespoły 

Oferta A+V 

Projektujemy 



Parki Biznesu i 
Inkubatory 

Uczelnie  
Wyższe 

Muzea i  
Centra Nauki 

Centra 
Kongresowe i 
Konferencyjne 

Dla kogo? 

Wojsko 

Biznes, 
Korporacje 

Szpitale  i Centra 
Symulacji 

Medycznych 

Cyfrowe 
Planetaria 



CO WIDAĆ 



Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 



Rekonstrukcja Rzymskiej Faktorii Handlowej 

Pruszcz Gdański 



Bastion Filip. Kostrzyna nad Odrą 



Muzeum Miejskie Wrocławia 

 



Planetarium EC1 w Łodzi 



Muzeum Fortyfikacji i Broni w Zamościu 



Muzeum w Oświęcimiu. Blok 27 



CZEGO NIE WIDAĆ 







IDEA 

CO POKAZAĆ ? 
CELE  

DLA KOGO? 

JAK? 

DZIAŁANIA 



KONCEPCJA 
WSTĘPNA 

Koncepcja scenariuszowa wystawy 

Koncepcja aranżacji wystawy z rzutem całej wystawy, podziałem na strefy tematyczne i ścieżką zwiedzania 

Koncepcja graficzna, kolorystyczna i typograficzna 

Rzuty wybranych przestrzeni wystawy z istotnymi wymiarami oraz rozwinięcia wybranych ścian i widoki wybranych elementów ekspozycyjnych, 

graficznych, ikonograficznych 

Wizualizacje 3D wybranych przestrzeni wystawy 

Koncepcja systemów multimedialnych i interqktywnych, oświetlenia ekspozycyjnego oraz infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej dla wystawy 

Wstępna wycena kosztów wykonania wystawy 



KONCEPCJA 
SZCZEGÓŁOWA/ 

 
PROJEKT 

WYKONAWCZY 

Scenariusz wystawy, w tym: 

Edycja, redakcja i tłumaczenia tekstów dla ekspozycji 

Dobór ikonografii dla ekspozycji 

Projekt aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej, w tym: projekt wnętrz muzeum – architektura, rzuty z aranżacją całej wystawy, rozwinięcia ścian, w tym:  

Projekty wykonawcze elementów scenograficznych, rekonstrukcyjnych i dekoracyjnych oraz zabudowy wystawy - gablot, makiet, plansz, kiosków i stołów interaktywnych, 

siedzisk, stanowisk mechatronicznych,ekspozytorów, dioram 

Projekty wykonawcze nietypowych rekwizytów wykorzystanych w ramach wystawy, niemających odpowiedników w przedmiotach codziennego użytku 

Detale - rysunki stałych fragmentów wnętrza/wyposażenia/mechanicznych eksponatów interaktywnych, które wymagają szczegółowego rozwiązania i dokładnego 

określenia sposobu wykonania 

Przystosowanie ekspozycji dla osób niepełnosprawnych 

Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej 

Wizualizacje wnętrz wystawy 

Specyfikacja techniczna i materiałowa elementów aranżacji wnętrz, zestawienhie elementów wymagających prototypowania,  

Projekt graficzny i identyfikacji wizualnej dla wystawy, w tym: księga identyfikacji wizualnej wystawy,  szczegółowe opracowanie typograficzne, projekt logotypu, projekty 

graficzne wszystkich plansz i wydruków wielkoformatowych (z wyłączeniem zdjęć i grafik do podmiany na pełne wersje, do których prawa będą zakupione na etapie 

realizacji wystawy), projekt oznaczeń ikonograficznych, projekt oznaczenia przestrzeni wystawy, tablic informacyjnych eksponatów oraz ekspozytorów 

Projekt oświetlenie ekspozycyjnego, ogólnego i efektowego, w tym: dobór opraw oświetleniowych dla ekspozycji, system sterowania oświetleniem, zestawienie elementów 

wymagających prototypowania, specyfikacje parametrów minimalnych 



KONCEPCJA 
SZCZEGÓŁOWA/ 

 
PROJEKT 

WYKONAWCZY 

Projekt instalacji multimedialnych i interaktywnych w tym: 

Projekt systemów projekcji, wyświetlania obrazu oraz mappingu multimedialnego, w tym: opis rozwiązań, rozmieszczenie elementów, schematy, 

zestawienie elementów wymagających prototypowania, specyfikacje parametrów minimalnych 

Projekt systemów nagłośnienia i prezentacji audio, w tym min.: opis, rozmieszczenie elementów, schematy, zestawienie elementów wymagających 

prototypowania, specyfikacje parametrów minimalnych 

Projekt instalacji interaktywnych, w tym opis, zasada działania, rysunki, zestawienie elementów wymagających prototypowania, specyfikacje 

parametrów minimalnych 

Projekt treści multimedialnych dla wystawy, w tym: pełne scenariusze filmo ́w, inscenizacji, prezentacji, gier, animacji, słuchowisk wraz z lista ̨ 

dialogowa ̨ 

Projekt system personalizacji zwiedzania RFiD i audioguide 

Projekt instalacji elektrycznych dla wystawy 

Projekt instalacji teletechnicznych dla wystawy, w tym proejkt sieci komputerowej dedykowanej dla wystawy, projekt serwerowni 

Projekt systemu zabezpieczenia zbiorów (projekty gablot i mocowań obiektów, systemów monitowania warunków klimatycznych, systemów ochrony 

zbiorów przed zniszczeniem i kradzieżą) 

Projekt systemów audiowizualnych sal edukacyjnych I konferencyjnych 

Projekt systemu sprzedaży biletów w kasach I on-line przez Interenet 

Projekr zintegrowanego systemu zarządzania ekspozycją 

Projekt serwisu www, social media 



DOSTOSOWANIE 
BUDYNKU 

AKUSTYKA 
ELEKTRYKA 

TELETECHNIKA 
SCENOGRAFIA 

EKSPONATY 
MEBLE 

GABLOTY 
OŚWIETLENIE SIW 

REALIZACJA WYSTAWY 

TREŚCI 
SYSTEM 

REZERWACJI 
DIGITALIZACJA … 



MARKETING 
EKSPLOATACJA 

WYSTAWY 

MODERNIZACJA CO PÓŹNIEJ? 

CZEGO NIE WIDAĆ 



BRAK 
SCENARIUSZA 

NIEPRZEMYŚLANE 
ZAKUPY 

DECYZYJNOŚĆ PROMOCJA !!! 

BŁĘDY 

ZRÓBMY TO 
ZANIM DOTRZE 

DO NAS ŻE TO NIE 
MA SENSU 



Muzeum w Licheniu 



Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 



Dom spotkań z historią w Oleśnicy 



Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu 



/  Nagrody I wyróżnienia 

Muzeum Emigracji, Nominacja do nagrody European Museum of the Year 
2017 , Historyczne wydarzenie roku 2015 

Nowa siedziba firmy Ericpol Software w Łodzi, nagroda SARP z najlepszy 
biurowiec 2015 roku. 

Muzeum Katyńskie w Warszawie, finał nagrody Unii Europejskiej im. Miesa 
van der Rohe.  



/  KONTAKT 

A+V  
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
 
www.aplusv.pl  
 

ul. Bp. Bernarda Bogedaina 3  
50-514 Wrocław 
 
tel. +48 71 715 62 20  
biuro@aplusv.pl 

NIP: 8992747780  
KRS: 0000481335 
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