Vse najboljše za vaš Virtualni svet!
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VRHUNSKI VIRTUALNI SPREHODI VR 360 – ATRAKTIVNA PREDSTAVITEV VAŠE LOKACIJE,
KI BO NAVDUŠILA VAS IN VAŠE STRANKE ŠE PREDEN VAS OBIŠČEJO
Klikni na
sliko za ogled

Primer:

Trgovina

Turistične destinacije

TIC Radovljica

Kamp Šobec

Royal Golf Bled

ASP RENAULT

Turizem, gostinstvo, apartmaji

Proizvodnja - SEJEM

Quattro Caﬀe

Gorenc

Apartment 7

Hotel Tripič Bohinj

Kaj je VIRTUALNI SPREHOD?
Najbolj znani so nam posnetki Street view, s katerimi nam je Google omogoča, da virtualno obiščemo
kraje in lokacije, še preden smo dejansko tam. Z najnovejšo tehnologijo in programsko opremo sedaj
za Vas lahko izdelamo tudi poljubne Virtualne sprehode, ki jih nadgradimo z interaktivnimi info
točkami - web povezavami, galerijami, video in avdio, dokumenti, ki podrobneje opišejo ponudbo,
objekte, prostore, karakteristike itd. S preprosto uporabo menijev in računalniške miške se lahko
obiskovalci vaše spletne strani ali preko deljene povezave na vseh napravah (računalnik, tablica,
telefon) sprehajajo iz prostora v prostor. Na ta način virtualno / v živo spoznajo praktično vse vaše
atribute in posebnosti še preden vas dejansko tudi obiščejo oziroma se s tem navdušijo za nakup,
rezervacijo. Možnosti uporabe tovrstnih posnetkov so res neomejene - vedno pa vzbudijo posebno
zanimanje in pozornost.
BREZPLAČNO pa vam VR 360° posnetke objavimo na vašem Google maps pro lu. Preko kopirane
povezave ( Iframe) jih lahko delite tudi na svojih socialnih omrežjih.
Število potrebnih fotogra j je odvisno od velikosti lokacije. Pri manjših lokalih za primeren prikaz
zadostuje že 3-5 posnetkov! Začnimo projekt že za 190€ + ddv.
POMEMBNO - Lokacije na Google maps, ki imajo objavljene primerne VR 360° posnetke dosegajo
bistveno višjo uvrščenost v iskalniku Google.
Facebook in Booking podpirata prikaz VR 360° fotogra j. Zaradi interaktivnosti te fotogra je pri
objavah na FB dosegajo do 2,5 x več ogledov kot klasične fotogra je.

GMB – Google my business
Največji svetovni poslovni imenik
Google My Business - GMB poslovna vizitka je prvi stik uporabnika z vašim podjetjem pri iskanju v
Googlu. Zaradi tega je zelo pomemben urejen in optimiziran izgled, kar se odraža v boljšem prikazu in
višjo uvrščenostjo v iskalnikih.
Preprosto rečeno, za vas in vašo dejavnost to pomeni :

VEČ PRIKAZOV – VEČ STRANK
Urejen Google My business pro l
Višja uvrščenost v iskalniku
Ažurnost in pravilnost
podatkov podjetja
Hitrejša komunikacija s strankami
foto, video, logotipi – obvestila, novosti
- Primer lokalnega iskanja
- Pomembno je biti med prvimi tremi

Po zadnjih raziskavah 88% iskanj poteka preko mobilnih naprav in v skoraj 94 % v lokalnem okolju.
Vpliv urejenega GMB pro la nudi izjemene možnosti nadgradnje za vaš optimiziran prikaz v spletu.

DA - z našo pomočjo lahko zmanjšajte stroške poslovanja & dosegate večji promet.

Ustvarjanje kratkih video oglasov za Facebook,
Instagram, Youtube, TV...
Full HD - Avi - Mp4

Primer:

Klikni na
sliko za ogled
Logo

Logo 1

Logo 2

Video oglasov

Logo 3

Radovljica

360°Naokrog

Knödel

QR - Quer koda
Naš edinstven sistem KARTICE POZORNOSTI – vaša landing web stran za mobilne naprave za prikaz:
menuja, zanimivosti, akcije, atrakcije, ponudbe, zvestoba / lojalnost strank itd.
Pridobite še več odličnih mnenj vaših strank, obiskovalcev in s tem pridobite zaupanje novih!
Ni skrivnost, da se na podlagi mnenj odločamo za nakup, obisk.
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Za več info nas pokličite ali pišite. Veseli bomo vašega sporočila.

