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#JESTAKCJA NA DRODZE
Czy wiesz, jak rozszyfrować skrót MCM i do czego służy ten tajemniczy pojazd specjalny?
Zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda kontrola drogowa oczami policjanta ruchu drogowego? Jak
myślisz, co jest kluczowe w takiej sytuacji i na co należy zwrócić szczególną uwagę? Obejrzyj
nasz najnowszy ﬁlm w technologii 360 i przekonaj się sam.
W codziennej służbie policjanci zmagają się z najróżniejszymi zdarzeniami, wykorzystują przy tym najnowszy sprzęt. Są
to zarówno oznakowane radiowozy policyjne, jak i te nieoznakowane, które idealnie wtapiają się w tłum samochodów i
pozostają niezauważone. Dzięki temu jeszcze skuteczniej możemy łapać przestępców oraz pomagać obywatelom, bo
spektrum działania jest bardzo szerokie. Już dziś czeka Cię kolejna akcja, tym razem zupełnie inna niż wszystkie
poprzednie, które szybko możesz odnaleźć klikając w linki znajdujące się pod tekstem.
Ciekawy świat widziany oczyma funkcjonariuszy Policji ze stołecznego garnizonu możesz poznać także Ty, oglądając
najnowszy ﬁlm, zrealizowany dzięki współpracy Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP i ﬁrmy
vr360.pl. Podobnie jak poprzednie z serii #JestAkcja, wykonany został w technologii video 360, która pozwala na
rejestrowanie rzeczywistości w pełnej sferze, czyli to Ty sam decydujesz, w którą stronę popatrzysz, a dzięki okularom
VR dodatkowe, niepowtarzalne wrażenia stają się również Twoim udziałem. Tym razem bierzesz udział w działaniach
wspólnie z funkcjonariuszami Stołecznego Stanowiska Kierowania oraz funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji.Gotowy na akcję? Zaczynamy!
Już za tydzień zabierzemy Cię na kolejną wyjątkową akcję, jak zwykle nie uprzedzamy faktów, więc szczegółów jeszcze
teraz Ci nie zdradzimy. Śledź więc uważnie nasze proﬁle w mediach społecznościowych i nie daj się zaskoczyć. Weź
udział w policyjnej akcji i podziel się wrażeniami w komentarzach pod kolejnymi ﬁlmikami. Napisz koniecznie, w jakich
jeszcze akcjach chciałbyś wziąć udział wirtualnie razem z nami. Nie zapomnij dodać hasztag #JestAkcja. Daj się ponieść
tej niepowtarzalnej, policyjnej przygodzie. Skoro nie możemy spotkać się na żywo, to spotkajmy się w wirtualnej
rzeczywistości.
Oﬁcjalny zwiastun serii ﬁlmów
#JestAkcja – na pontonie z „BOA”
#JestAkcja – z policyjnym Black Hawkiem
#JestAkcja – z policyjnymi minerami-pirotechnikami
#JestAkcja – z policyjnymi wodniakami
#JestAkcja – z policyjnymi kontrterrorystami
#JestAkcja – na tamie
#JestAkcja- z powietrza

Śledźcie nasze proﬁle w serwisach społecznościowych:
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