


 Nebula – hành tinh ánh sáng là một hành tinh 

cách xa dãy ngân hà của Trái Đất.

 Là hành tinh được kiến tạo bởi sự giao thoa 

của cả bốn nguyên tố và định hình nên một 

thế giới mới.

 Bốn nguyên tố đó là :

Đất - điểm tựa 

cho sự sống 

sinh sôi và phát 

triển. Hứa hẹn 

những mầm 

sống đặc biệt.

Nước - Nguyên 

tố dung hòa 

vật chất. Thiết 

lập sự cân 

bằng cho 

hành tinh, là 

nguồn sống 

cho đa dạng 

sinh vật.

Khí - hơi thở 

của hành tinh. 

Nguyên tố vô 

định bao trùm 

lấy khoảng 

không và thổi 

hơi cho sự sống.

Lửa - nguồn 

năng lượng 

mang đến hơi 

ấm, đại diện 

tiên phong 

cho sự thay đổi 

và sức mạnh. 



 Là một tiểu hành tinh mới vừa xuất hiện trong vũ 

trụ Altaverse. 

 Được hình thành từ sự va chạm của bốn nguyên 

tố cổ xưa, và ở nơi đó đã xuất hiện sự sống giống 

như ở Trái Đất.

 Lần xuất hiện này của hành tinh Nebula sẽ là mở 

đầu cho một chuỗi series tìm hiểu về vũ trụ 

Altaverse.



Đại sứ hòa bình đến từ hành 

tinh ánh sáng Nebula

/’test.tu:/  (Tét-s-tu)

“ You know what you’re 

looking for? I do.”



 Dome được làm từ chất liệu polyester chống cháy 

công nghiệp

 Kích thước đường kính : 15m

 Sàn dome có diện tích 16m x 16m

8m

16m x 16m



Công nghệ ghép máy chiếu: Sử dụng hệ thống phần 
cứng cấu hình cao và phần mềm chuyên dụng cho 
phép ghép đồng thời nhiều máy chiếu để thực hiện nội 
dung.

Công nghệ thực tế ảo: Tạo ra một môi trường ảo, giúp 
khách có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới 
hoàn toàn mới, hình ảnh và âm thanh đầy sinh động.

Công nghệ trình chiếu 3D mapping: kỹ thuật sử dụng ánh 
sáng, hình ảnh để tạo ra các hiệu ứng 3D trên một bề 
mặt dù không bằng phẳng, đồng thời giúp các khối hình 
ảnh trong không gian ba chiều tương tác, từ vật thể thật.

Laser mapping là công nghệ hiện đại trong tổ chức sự 
kiện, sử dụng tia laser để trình chiếu các hình ảnh 3D 
hoành tráng, tạo ấn tượng và điểm nhấn trong mắt 
khách hàng.



 Được ứng dụng trong những sự kiện, lễ hội hay ở các 

khu vui chơi.

 Sẽ là điểm đến thu hút rất nhiều vị khách nhỏ tuổi vì 

tính độc lạ và mới mẻ.

 Cách lắp đặt và tháo gỡ dễ dàng, tiện lợi.



Hành tinh Nebula đã đến Đầm Sen Park
Khu vui chơi giải trí hàng đầu

Hành tinh Nebula đã đến Đầm Sen Park  




