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Virtually as good as actually being there – SE7EN Residences developer
launches state-of-the-art web-based 3D visual experience
Visual Navigator for the SE7EN Residences features 360-degree images,
360-degree apartment tours, 3D animation videos and Virtual Reality
capabilities
Dubai-based luxury property developer and holding company, Seven Tides
International, has unveiled a state-of-the-art Virtual Reality (VR) tool to
showcase its exclusive luxury living development SE7EN Residences, located
on Palm Jumeirah, Dubai UAE.
The Visual Navigator, is a web-based 3D platform for architecture and
interiors, which utilises a dynamic, media-rich web interface to present an
immersive Virtual 3D Walkthrough Tour of a chosen apartment.
The powerful visualisation tool allows prospective buyers, residents and
investors to view 2D and 3D floor plans, take specialised 3D tours and view
relevant images, videos and diagrams. Additionally, web-based 3D editor
functionality allows buyers to experiment with interior styles and configurations
to fully visualise their dream home, before committing to a purchase.
Accessible through the recently relaunched www.SevenTides.com, the Visual
Navigator for the SE7EN Residences features 360-degree images, 360degree apartment tours, 3D animation videos and Virtual Reality capabilities.
“Using the latest technology, Visual Navigator is a state-of-the-art tool
revolutionising how buyers interact with real estate developers and agents.
This marks a turning point in how Dubai’s real estate is showcased to
prospective buyers and It’s an exciting development for both Seven Tides and
Dubai’s wider real estate industry,” said Abdulla Bin Sulayem, CEO, Seven
Tides International.
According to research, 90% of real estate buyers start their search online,
placing significant focus on digital capabilities. However, Seven Tides is one
of the first premium developers to react to the evolving demand.

Implementing the Visual Navigator supports innovation across the real estate
sector as buyers increasingly turn to multi-media listings to help shortlist
projects without a physical viewing. Further, property listings enhanced with
the Visual Navigator often achieve a higher sales price, with 83% of featured
properties meeting or exceeding the listed price to date.
Compatible with any web-enabled device and requiring no additional software,
the tours can be viewed from most VR headsets to accurately recreate the
experience of walking through a space.
Helping to create an authentic “at home” feeling, Visual Navigator allows
viewers to digitally view their luxury apartment for the ultimate in
personalisation. With the ability to walk through the apartments, viewers can
feel at home right away. Homes that are styled sell 75% faster than other
units.
Sulayem added: “The tool’s integration into our sales process compliments
our brand new online presence, which combines the latest technology, tools
and software, for a seamless experience on desktop, tablet and mobile. The
Visual Navigator is already popular with our clients and we expect this
immersive and interactive experience to support strong sales across the
SE7EN Residences portfolio, bringing our investors and residents one step
closer to moving into their dream Dubai home.”
Located on the trunk of the prestigious Palm Jumeirah, Dubai, SE7EN
Residences is a collection of beachfront properties and exclusive residential
apartments.
Each of the 1-, 2- and 3-bedroom homes offers freehold ownership and 5-star
luxury amenities with spectacular views. Residents can enjoy access to the
rooftop infinity pool, a fully equipped gymnasium, F&B outlets, golden beaches
and close proximity to Nakheel Mall.
Apartments are priced at AED 752,000 for studios, AED 1,03 mil for onebedrooms, AED 1,99 mil for two-bedrooms and AED 3,55 mil for threebedroom units. Construction started onsite, and completion set for December
2019.
For more information, please visit www.seventides.com
-ENDSAbout Seven Tides International
Based in Dubai, the United Arab Emirates, privately owned Seven Tides
International is an internationally oriented holding company established in
2004. Currently focusing on hospitality and real estate sectors, Seven Tides

International thinks progressively, works creatively, partners strategically and
acts quickly. The result is a current portfolio of offerings from landmark
hospitality acquisitions and commercial buildings to residential towers and
multi-use complexes in the gateway cities of London and Dubai.
MEDIA CONTACT:
NATHALIE VISELE
Director

Arjaan Office Tower, Dubai Media City
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 365 2711 | Mobile: +971 50 457 6525
E-mail: nathalie.visele@shamalcomms.com
Website: www.shamalcomms.com

A member of the WorldWisePR Affiliates

خبر صحف ي

 28أغسطس 2018

شركة سيفن تايدز تطلق موقعها اإللكتروني الجديد بتقنية الواقع االفتراضي
تقنية جديدة لالطالع على العقارات السكنية عبر الصور بزاوية  360ومقاطع الفيديو ثالثية األبعاد
المعززة بقدرات الواقع االفتراضي
كشفت شركة سيفين تايدز إنترناشيونال المتخصصة في مجال تطوير العقارات الفاخرة والتي يقع مقرها
الرئيسي في دبي ،عن تقنية متطورة في مجال الواقع االفتراضي لعرض مشروعها الفخم (سيفن
ريزدنسيز) في نخلة جميرا بدبي ،وهي عبارة عن منصة إلكترونية ثالثية األبعاد لمختلف العناصر
التصميمية الخارجية والداخلية ،والتي تستخدم واجهة ديناميكية ومتطورة لتوفر إمكانية التجول في الشقق
بأسلوب متطور للغاية.
ويمكن للمشترين والمستثمرين المحتملين بفضل هذه التقنية االطالع على المخططات بطريقة ثنائية أو
ثالثية األبعاد واالطالع على الصور المتاحة ومشاهدة مقاطع الفيديو والرسوم البيانية .وباإلضافة إلى
ذلك ،تتيح هذه التقنية الفرصة للمشترين لتجربة تغيير التصميم الداخلي في الشقق قبل االلتزام بشراء
منزل األحالم.
وبهذا الصدد قال عبدهللا بن سليم ،الرئيس التنفيذي لشركة "سيفين تايدز" إنترناشيونال" :تمثل هذه التقنية
المتطورة التي تستخدم أحدث التقنيات طريقة مستقبلية لتفاعل المشترين مع المطورين والوكالء
العقاريين .كما تعتبر نقطة تحول في كيفية عرض العقارات للمشترين المحتملين في مدينة دبي".
وتشير البيانات إلى أن  ٪90من الراغبين بشراء العقارات يبدئون البحث على االنترنت ويركزون بشكل
كبير على القدرات الرقمية .وتتوافق هذه التقنية الجديدة المتاحة على الموقع اإللكتروني الجديد لشركة
سيفن تايدز مع كافة األجهزة وال تتطلب أي برامج إضافية ،ويمكن االطالع على الجوالت من معظم
أجهزة الواقع االفتراضي مما يساعد على خلق شعور قريب من الواقع لرؤية الشقق الفاخرة في مشروع
سيفن ريزدنسيز.
وأضاف عبدهللا بن سليم قائ ا
ال" :تتكامل هذه التقنيات الحديثة مع خطط المبيعات الرقمية والتي تجمع بين
أحدث التقنيات واألدوات والبرامج لتوفير تجربة سلسة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية واألجهزة اللوحية
وأجهزة الجوال .ونتوقع أن تساهم هذه التقنية بتعزيز مبيعات مشروع سيفن ريزدنسيز وتسهيل الفرصة
أمام المستثمرين والمقيمين لشراء منزل األحالم في دبي".
ويقع مشروع سيفن ريزدنسيز النخلة في دبي ( )SE7EN Residencesبجوار فندق ديوكس دبي في نخلة
جميرا ،ويضم مجموعة من شقق االستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثالثة غرف نوم.
وتتميز هذه الشقق السكنية الفاخرة بإطالالتها البانورامية الرائعة على الخليج العربي.

وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من  752,000درهم ( 204,735دوالر) لشقق االستوديو ،و 1.03مليون
درهم ( 280,422دوالر) للشقق بغرفة نوم واحدة ،و 1.99مليون درهم للشقق بغرفتي نوم (541,786
دوالر) ،و 3.55مليون درهم ( 966,503دوالر) للشقق بثالثة غرف نوم.
 انتهى -لمحة عن سيفن تايدز:
سيفن تايدز هي شركة قابضة خاصة يقع مقرها في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتم تأسيسها في عام
 .2004تركز الشركة حاليا ا على قطاعات الضيافة والعقارات ،وتهدف إلى التوسع عبر العمل بروح االبتكار وخلق
الشراكات االستراتيجية واالستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزيز محفظتها التي تشمل العديد من الفنادق العريقة،
والمباني التجارية ،واألبراج السكنية ،والمجمعات متعددة االستخدامات في مدينتي لندن ودبي.
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