Az XPAND 3D javaslatai a felhasználók számára a 3D bemutatók
üzemeltetési költségeinek csökkentéséhez
Az XPAND a következőket javasolja:
1) A bemutató előtt az alábbi információkat kell közölni a látogatókkal:
- “ Ne hajlítgassák, csavargassák a szemüveget, mert eltörhet”.
- “ Csak akkor tisztítsák meg a szemüveget, ha biztosak benne, hogy a megfelelő
antibakteriális és tisztító kendővel rendelkeznek. A piszkos szemüveget a személyzet
tisztára cseréli.”
- “A 3D szemüvegek úgy vannak beállítva, hogy csak ebben a moziban működnek. Nem
lehet őket otthon vagy másik, nem XPAND szemüvegeket használó mozikban
használni.”
2) A személyzetnél mindig legyen 4-5 szemüveg, hogy azonnal rendelkezésre álljanak,
ha egy látogató szemüvegét ki kell cserélni. Így a vendégeknek nem kell visszamenniük
a bejárathoz csereszemüvegért.
3) Tudjuk, hogy a személyzet néha moziról mozira jár megtartani a bemutatókat. A
pótszemüvegek megfelelő tárolása alapvető fontosságú. A kiállítóknak érdemes egy
szövettel letakard dobozban 5 szemüveget tartani a terem bejáratánál. Így a
műsorvezető a szemüveget onnan elveheti és oda visszateheti. A kiállítók használhatják
az XPAND kézikocsikat (Trolley) is a szemüvegek szétosztásához, összegyűjtéséhez és
tárolásához.
4) A szemüvegeket osztó személyzetnek figyelmeztetni kell a látogatókat arra, hogy a
szemüvegek érzékenyek, hajlítgatás és csavargatás hatására eltörhetnek. Néha a
szemüveget a jegypénztárnál osztják. A szemüvegeket osztó személyzet elmondása
szerint, a törések főként a filmvetítés megkezdése előtt történnek. Tehát a néző a
filmkezdésre várakozás közben játszik a szemüveggel, azt csavargatja és vizsgálgatja.
Ez a viselkedés a bemutató megkezdése előtt és vége után jellemző. Ezért úgy
gondoljuk, hogy ha a jegypénztáros vagy a szemüveget osztó személyzet figyelmezteti a

látogatókat, hogy a szemüvegek érzékenyek, hajlítgatás és csavargatás hatására
eltörhetnek, csökkeni fog a szemüvegtörések száma. A legoptimálisabb az lenne, ha a
szemüveget a mozi bejáratánál osztanák.
5) Az elemet cserélő személynek kell gondoskodni arról, hogy a kiosztásra kerülő
szemüvegek tiszták. Érdemes pár percet arra szánni, hogy belenéznek a szemüvegbe,
és ellenőrzik, hogy nem villog-e valamelyik (ez arra utal, hogy az akkumulátor kezd
tönkremenni). Gyakran tapasztaltuk, hogy a szemüvegek piszkosak voltak kiosztáskor.
6) Hasznos lehet, ha figyelmeztető feliratot helyeznek a mozi elé, de az emberek nagy
része ezt nem fogja elolvasni. Ha azonban ezzel megelőzhető 5-10 szemüveg eltörése,
megéri az árát. Az is jó ötlet, ha kifüggesztik a feliratot és figyelik a hatását.
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