Central
European
Data Agency, a.s.

REALIZUJEME PROFESIONÁLNÍ

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
Prezentujte se moderně a získejte náskok před konkurencí.

Co nabízíme

Ceník

Virtuální prohlídky Street View
Nafotíme atraktivní virtuální prohlídku tak, aby co nejlépe
vyhověla vašim představám a přilákala co nejvíce návštěvníků.

BALÍČEK 1 – ZÁKLAD

BALÍČEK 2 – STANDARD

od 4 000 bez DPH

od 7 000 bez DPH

nafocení virtuální prohlídky

nafocení virtuální prohlídky

Umístění do map Google

napojení na Google Street View

napojení na Google Street View

Vložíme nafocenou prohlídku do map Google a napojíme ji
na Street View ulice.

firemní profil na Google

firemní profil na Google

Firemní profil
Založíme nebo vylepšíme váš firemní profil na Moje Firma
a Google+ a propojíme ho se Street View.

Profesionální fotografie
Nafotíme libovolný počet klasických fotografií ve špičkové
kvalitě. Interiér, exteriér, detaily dle vašeho přání.

balíček profi fotek interiéru

BALÍČEK 3 – EXTRA

BALÍČEK 4 – SPECIÁL

od 10 000 bez DPH

cena dohodou

nafocení virtuální prohlídky
napojení na Google Street View

Chcete se odlišit? Vyberte si z našich
speciálních služeb:

firemní profil na Google

 speciální nasvětlení interiéru

balíček profi fotek interiéru

 služby aranžéra nebo komparzu

Zápis do navigační databáze

zápis provozovny do navigačních

 speciální retuše snímků

Zajistíme zápis vaší firmy do navigačních map Tom Tom,
Sygic a dalších našich partnerů.

databází TomTom a Sygic

 INDOOR mapování
 nadstavby pro rezervační systémy aj.

Mohlo by Vás zajímat…
Proč Google Street View virtuální prohlídku potřebuji?
Budete lépe vidět. Tím, že vás klienti budou moci navštívit virtuálně, můžete
ukázat své přednosti a získat náskok před konkurencí. Také se vylepší vaše pozice
ve vyhledávání na všech službách Google.

Kde všude bude prohlídka vidět?
Prohlídka bude zveřejněna ve všech službách Google, ve vyhledávání, v mapách,
v sociálních sítích. Jednoduše si ji budete moci vložit do vlastního webu nebo ji
šířit mailem. Vše bude plně funkční na notebooku, tabletu i chytrém telefonu
a ve všech běžných operačních systémech.

Jak dlouho realizace trvá a musím se na ni nějak speciálně připravit?
Vše záleží na velikosti prostoru a tom, jaké služby budete chtít využít. Realizaci
je možné provést i za provozu.

Jaký cenový balíček bude pro mě ideální?
Na to vám nejlépe odpoví vyškolený profesionál po osobní návštěvě. Většina
provozoven je na tolik jedinečná, stejně jako požadavky jejich majitelů, že to
nelze dopředu stanovit.

Je možné prohlídku v budoucnu aktualizovat nebo smazat?
Samozřejmě. Kdykoli je možné nahradit vaši stávající prohlídku za novou.
Můžete tak ve správný čas prezentovat např. sezónní výzdobu.

Chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám
s realizací tak, aby byla pro váš business co nejefektivnější.
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