Tisková zpráva
Aplikace GOSHES se spojila s termostaty NEST pro lepší dynamický zážitek

Bratislava, Slovensko, 8. března 2016 - GOSHES, multiplatformová aplikace, která redefinuje
standardy v oblasti fotografování, spustila svou nejnovější smart funkci: termostat NEST.
Tato nová evokativní funkce uživatele aplikace GOSHES přenese až za hranice pouhých
fotografií a dokonalého ambientního osvětlení při opětovném vyvolávání jejich nejoblíbenějších
vzpomínek. Integrace termostatu NEST uživatele aplikace GOSHES přenese o krok dále za
jejich chytré telefony a chytré žárovky až k plně unikátnímu, imerznímu zážitku.
Od aplikace GOSHES coby první data-rich aplikace svého druhu se očekává, že
zrevolucionizuje vztah mezi fotografováním a vzpomínkami uživatelů: „Pomocí aplikace
GOSHES můžete znovu prožít své nejoblíbenější chvilky z cest či z každodenního života tak, že
pořídíte fotografie pomocí aplikace GOSHES, upravíte své nejoblíbenější fotografie, nastavíte
unikátní ambientní osvětlení a díky použití termostatu NEST tento zážitek nyní pocítíte přímo na
vlastní kůži,“ říká Jakub Jašák, spoluzakladatel společnosti GOSHES.
Víc než pouhý fotoaparát
Aplikace GOSHES byla navržena, aby fotografům pomohla evokovat světelné podmínky, barvy,
teplotu, zvuky, atmosférický tlak, vlhkost a dokonce srdeční tep. Aplikace jim umožňuje
v průběhu zobrazování fotografií komunikovat s chytrými žárovkami a termostatem v místnosti
prostřednictvím chytrého telefonu či chytrých hodinek.
„Jen si to představte. Ukazujete svým přátelům fotky ze své cesty do Jižní Ameriky a umožníte
jim, aby s vámi skutečně zažili to, co jste při svých cestách zažili vy - osvětlení místnosti se
mění, teplota stoupá a vaši hosté jsou vtaženi do zachyceného okamžiku,“ řekl Juraj Krištufek,
CEO společnosti GOSHES.

Dobrodružství bez cestování
Uživatelé, kteří mají toulavé boty, nebo ti, kdo mají rádi imerzivní zážitky, si mohou zakoupit
fotografie od ostatních autorů, případně mohou za určenou cenu nabídnout na app storu
GOSHES k prodeji své vlastní fotografie. Všechny fotografie uložené v galerii GOSHES jsou
opatřeny stejnými komplexními daty tak, jako kdybyste je pořídili vy sami, a jsou dostupné
k okamžitému použití pro tvorbu dynamických scén. V průběhu několika málo vteřin si díky
uživatelům aplikace GOSHES z celého světa můžete vychutnat atmosféru Pekingu, Moskvy či
Madagaskaru. „Kromě toho, že budete moci ve svém obývacím pokoji vytvořit svěží atmosféru
deštného pralesa, se budete moci plně ponořit do zážitku fotografa pomocí reálné okolní teploty
a atmosféry ve svém bytě, v baru či v kanceláři,“ řekl Jakub Jašák.

Budoucnost aplikace GOSHES
Tato nová datová technologie skýtá neomezené možnosti v oblasti zážitků. Představte si kino
budoucnosti, které dokáže zesílit zážitek ze sledování filmu tím, že vytvoří autentické osvětlení,
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či prostřednictvím adaptibilních tepelných modulů zajistí, že se do filmu ponoříte
podobném duchu budou z této technologie budoucnosti těžit kanceláře - bude
unikátní zasedací místnosti, které zachytí atmosféru podmanivých vizualizací
míst, případně umožní zaměstnancům, kteří často cestují, se seznámit se svou
ještě před tím, než se vydají na cestu.

celým tělem. V
možné vytvořit
či vzrušujících
příští destinací

Pokud se o aplikaci GOSHES chcete dovědět více, nebo si ji chcete stáhnout, navštivte
www.goshes.com.
Aplikace GOSHES je dostupná v Google Play Store nebo v App Store pro systém iOS.
###

