
* Gebaseerd op $11k investering per Omni

“ The Omni is a compact yet incredible attraction for our customers. Our revenues have been averaging 
from $2750 to $3750 per month for our small, out-of-the-way shop, which is truly remarkable. ”

               – Chris Stauffer, Eigenaar, Vault-Tec

• Aantal Omnis: 2
• Gebruikskosten per Omni: $19 per 30 minuten

• Omni game sessies per maand: 175 (88 per Omni)

• Omni opbrengsten per maand: $3,325 ($1,665 per Omni)

• Terugverdientijd: 7 maanden*

Tampa, Florida | www.vaulttecvirtual.com

Vault-Tec

“ De Omni biedt een unieke ervaring voor onze bezoekers en trekt nieuwe bezoekers aan bij onze 
arcade. Met name de multiplayer games zijn erg populair. Het grote voordeel van de Omni is dat 
het multiplayer games aanbiedt zonder dat het veel ruimte in beslag neemt.  ”

         – Eric Osborn, CEO, HeadPinz

• Aantal Omnis: 4
• Gebruikskosten Omni: $9 per 10 minuten

• Omni game sessies per maand: 680 (170 per Omni)

• Omni opbrengsten per maand: $6,100 ($1,525 per Omni)

• Terugverdientijd: 7 maanden

Fort Myers, Florida | www.headpinz.com
HeadPinz

Case Studies
Virtuix Omni is met 2000 verkochte exemplaren marktleider van VR platformen 

wereldwijd. Ongeveer 500 exploitanten over de hele wereld hebben de Virtuix 

Omni in gebruik.



”“ Dit ding is adembenemend. Geweldig! 

”

“ De Omni zorgt voor een fascinerende extra dimensie. Iedereen 
die zich aangetrokken voelt tot VR, vindt de Omni een 
onmiskenbare ervaring.

”

“ ...De Omni voegt een nieuw ervaring toe aan virtual 
reality, maar dan op een manier die ruimtelijker 
veel efficienter is.

“ Virtuix bewijst dat de Omni het VR platform is. Rond-
    rennen in een 3d omgeving is leuker dan ik in woorden 

kan beschrijven. ”
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20% bezettingsgraad (32 klanten per week van elk 30 min):

•  Gemiddelde kosten vooraf: $22,000

             ○  Omni hardware: $14,000

         ○  Vive headsets: $2,400

         ○  Gaming PCs: $3,800

         ○  A/V: $1,800

•  Gemiddelde maandelijkse inkomsten: $3,200

             ○  Uren per week open: 40

         ○  Bezettingsgraad: 20%

         ○  Gemiddelde kosten gebruik: $25 per 30 min

•  Gemiddelde maandelijkse netto inkomsten: $3,168

             ○  Loon personeel: $12/uur

         ○  Arbeidskosten: 1 werknemer per 2 Omnis x Gebruikstarief

•  Terugverdientijd: 7.8 maanden

Berekening van een 2 Omni setup

* Gebaseerd op $11k investering per Omni


