Wypromuj swoją ofertę, miasto,
produkt.
Mobilne przewodniki turystyczne dla firm, miast i agencji
reklamowych

mobiGuide to nowoczesne, interaktywne i mobilne przewodniki turystyczne w formie
aplikacji na telefony komórkowe typu smartfon dostępne poprzez internetową platformę
www.mobiguide.pl. Dzięki indywidualnej ofercie przewodników „szytych na miarę” dają
nieograniczone możliwości wykorzystania w akcjach promocyjnych realizowanych przez
firmy, miasta, regiony oraz agencje reklamowe.

Mobilny przewodnik turystyczny – jak to działa?
Mobilne przewodniki mobiGuide dostępne są w formie interaktywnej aplikacji na telefony
komórkowe typu smartfon działające z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi Android
oraz iOS (iPhone & iPad). Dzięki mobiGuide podróżowanie z przewodnikiem na smartfonie
jest wygodne i praktyczne, ponieważ oferuje:
 Najciekawsze kierunki
Specjalnie dla osób ciekawych świata i lubiących aktywny wypoczynek wyszukaliśmy
najciekawsze kierunki podróży. Od weekendowych wypadów do najpopularniejszych miast w
Polsce po przewodniki po miastach Europy oraz zimowych ośrodkach narciarskich i
egzotycznych zakątkach świata. A wszystko to, zawsze pod ręką, w osobistym telefonie
komórkowym!
 Nieograniczone bogactwo informacji
W przewodnikach mobiGuide znajduje się wszystko, czego potrzebujemy podczas podróży:
opisy i zdjęcia tysięcy atrakcji turystycznych, setki restauracji i hoteli, specjalnie
wyselekcjonowane najciekawsze miejsca, propozycje zwiedzania i rozrywki oraz TOP10 –
niezawodna lista przebojów dla każdego miasta.
 Mapy z lokalizacją GPS

Przewodniki mobiGuide współpracują z systemem GPS w komórce. Dzięki temu w każdej
chwili można dowiedzieć się, gdzie dokładnie aktualnie się znajdujesz i jak dotrzeć do celu.
 Trasy przejazdu do celu
Dzięki mobiGuide do każdej wskazanej w przewodniku atrakcji można w błyskawiczny
sposób poznać najwygodniejszą drogę. Użytkownik sam wybiera w jaki sposób chce się tam
dostać: samochodem czy pieszo – system wskaże Ci najdogodniejszą trasę oraz „krok po
kroku” poprowadzi bezpośrednio do celu.
 Intuicyjna obsługa
Wszystkie informacje w przewodnikach mobiGuide przestawione są w formie wygodnych list
i prezentacji, których intuicyjna obsługa w mig prowadzi do celu lub pozwoli zaplanować
idealną wycieczkę. Multimedialne galerie zdjęć, krótkie i zwięzłe informacje, szybkie linki do
stron internetowych, natychmiastowe połączenia telefoniczne z informacją turystyczną – to
wszystko w smartfonie.
 Aktualizacja danych non-stop
Dzięki łączności z Internetem, przewodniki mobilne moją jeszcze jedną bezcenną zaletę – są
aktualizowane non-stop. To oznacza koniec ery nieaktualnych informacji w przewodnikach
turystycznych. W mobiGuide wszystkie aktualizacje i uwagi wprowadzane są na komórce na
bieżąco, aby cieszyć się z podróży i bezstresowo dotrzeć do celu!

Jakie korzyści mogę zaoferować swoim klientom?
Zaoferuj swoim klientom, gościom, turystom wyjątkowy przewodnik „szyty na miarę”, w
którym oprócz najciekawszych atrakcji, zdjęć, praktycznych informacji, map i tras - pokażesz
także swoją ofertę.
Na Twoje zamówienie stworzymy wyjątkowy przewodnik po dowolnym mieście, regionie,
kraju, obiekcie czy temacie. Opracujemy turystyczne wskazówki i informacje, przygotujemy
zdjęcia i materiały multimedialne oraz mapy i trasy zwiedzania. Tak przygotowany
przewodnik możesz udostępniać swoim klientom, gościom i turystom np. w postaci
bezpłatnej aplikacji. Dzięki temu:
 wyróżnisz swoją ofertę oferując nowoczesne i wygodne rozwiązanie,
 wypromujesz swoją ofertę, produkt, miasto, region,
 zyskujesz i angażujesz nowych klientów, którzy chętnie korzystają ze smartfonów i
nowych technologii,
 udostępniasz klientom pomocne narzędzie zachęcające do odkrywania Twojej
oferty, miasta, regionu,
 budujesz pozytywne emocje związane z podróżowaniem, odkrywaniem,
odpoczynkiem w gronie rodziny, przyjaciół.

 korzystasz z promocji Twojego przewodnika wśród użytkowników platformy
mobiGuide.pl

Do kogo skierowana jest oferta mobilnych przewodników?
Możliwości mobilnych przewodników turystycznych możesz wykorzystać, aby wypromować
swoją ofertę, miasto lub region. To oferta przygotowana specjalnie dla:
 touroperatorów i biur podróży,
 obiektów turystycznych (hoteli, restauracji, centrów narciarskich, SPA&Wellness,
parków tematycznych),
 samorządów (urzędów miast, gmin, regionów),
 organizacji turystycznych,
 firm kierujących swoją ofertę do ludzi podróżujących, ciekawych świata i aktywnie
spędzających czas (banki, FMCG, operatorzy, producenci smartfonów),
 agencji reklamowych poszukujących kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych dla
swoich klientów.

Jak wykorzystać mobilny przewodnik w inspirujących projektach
promocyjnych?
Przewodniki „szyte na miarę” dają nieograniczone możliwości tworzenia wyjątkowego
produktu oraz nieszablonowych, inspirujących projektów marketingowych skierowanych do
osób podróżujących, ciekawych świata i aktywnie spędzających czas. W ofercie mobiGuide
dla firm, instytucji i agencji reklamowych istnieje możliwość idealnego zastosowania
mobilnych przewodników polegającą na np.:
 wzbogaceniu informacji o ofercie i produkcie o nowe medium – mobilną aplikację,
 udostępnianiu przewodników w akcjach promocyjnych, promocjach
sprzedażowych jako alternatywę do standardowych gadżetów,
 tworzeniu brandowanych przewodników oraz kolekcji wzbogaconych o informacje o
marce, produkcie, ofercie,
 kreowaniu kompleksowych projektów promocyjnych w oparciu o przewodniki
mobilne, oraz współpracę z partnerami medialnymi (internetowe i tradycyjne media
turystyczne i lifestylowe),
 promocji i dystrybucji przewodników w swoich kanałach komunikacji (stronie
internetowa, kampania promocyjna) i/lub wśród użytkowników platformy
mobiGuide.pl.

Główne zalety i możliwości:
W ofercie dla firm, instytucji i agencji reklamowych oferujemy wsparcie na etapie budowania
koncepcji i tworzenia produktu oraz jego promocji. Oto wybrane możliwości mobilnych
przewodników „szytych na miarę”:
branding: dodanie logo, tytułu, kolorystyki, reklam oraz innych elementów
komunikacji marketingowej klienta,
przygotowanie indywidualnego przewodnika o dowolnej tematyce
wpisującego się w strategię komunikacyjną klienta (np. przewodniki dla
aktywnych, last-minute, na weekend, dla dzieci, rowerowe, kulinarne, po miastach
i regionach Polscki i świata),
wzbogacenie informacji o rekomendacje klienta, np. polecane atrakcje,
specjalnie projektowane trasy, produkty i punkty sprzedaży klienta, akcje
rabatowe.
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