
TY, TWÓJ BIZNES I JEGO SUKCES – TO NASZA 
NAJLEPSZA REKOMENDACJA.



Prowadzenie biznesu bez reklamy
jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.

Nikt poza nami nie wie, co robimy!

~Stuart Henderson~



Krótko o Naszej Firmie 

Od niemal 20 lat pomagamy 

przedsiębiorstwom zaistnieć 

w Internecie. 

Dostarczamy usługi szyte 

na miarę 

– dopasowane do Państwa potrzeb.

Działamy kompleksowo, 

korzystając z różnych 

kanałów marketingowych.

Jesteśmy jedną z pierwszych
rekomendowanych przez GOOGLE Agencji Fotograficznych.

Doświadczenie, wiedza, zespół specjalistów to atrybuty które Nas wyróżniają!



REALIZACJE

ZAUFALI NAM
Wybierz ikonę i sprawdź

https://goo.gl/maps/BY9F2q4F53P2
https://aquapark.wroc.pl/wirtualny-spacer/
https://goo.gl/maps/fDutjEEaHYs
https://goo.gl/maps/tVNGB5DuzQA2
https://goo.gl/maps/EiHTsZAUEYp
https://goo.gl/maps/r84MjirrW2T2
https://goo.gl/maps/6xS8bbnNz522
https://goo.gl/maps/fV65sqCXWvC2
https://goo.gl/maps/FNGDQXUhs9u
https://goo.gl/maps/mxKP6vtxmMK2
https://goo.gl/maps/tHRkGwpH65x
https://goo.gl/maps/6zvgUnk2EKK2
https://goo.gl/maps/hQUGWCgdxLH2
https://goo.gl/maps/3KSDgRr36ED2


JAK TO DZIAŁA?

krok pierwszy

krok drugi

krok trzeci



Google Street View Trusted – wirtualny spacer 360°

Zaprezentuj swoją Firmę, pokaż jak się rozwijała na przestrzeni lat,
zademonstruj POTENCJAŁ oraz to, że Twój rozwój świadczy o pełnym
PROFESJONALIŹMIE.

W pakiecie razem z panoramami otrzymują Państwo :
• Ulepszone wyniki wyszukiwania Google
• Integracja z Google Street View oraz z Google Maps
• Kod HTML do osadzenia wycieczki na stronie www

• Przekazanie praw autorskich do wszystkich w/w zdjęć

Dostępne również zdjęcia 360° oraz filmy z DRONA!

https://goo.gl/maps/hrt7wmJ3RS22


Google Maps update

Aktualizacja map Google w wybranym przez Państwa terminie,

„pogodzie” – zadecyduj o tym co zobaczy Świat i Twoi klienci.

Właśnie teraz to Ty możesz wybrać co będzie na Google, 
Twoja inwestycja, siedziba, a nie plac budowy! 

https://goo.gl/maps/vCaiu6xKTq82


ACTIV TOUR – Produkt Premium

To i wiele więcej

Realizacje można urozmaicić o interesujące
informacje, spersonalizowane menu, filmy,
galerię zdjęć czy muzykę, a to wszystko ukryte
pod wybranymi przez Państwa ikonami.

To, co jednak czyni to rozwiązanie tak wyjątkowym, to dodatki.
Wirtualny Spacer z rozszerzonymi możliwościami.

Offline lub online – na dedykowanej dla
Państwa domenie, USB albo innym nośniku.

https://wirtualne-tychy.pl/


Aktywne kody QR Activ – jeden kod wiele możliwości!

Kody zapewniają że Twoi klienci mogą w prosty i wygodny sposób wejść

na wskazaną przez Ciebie stronę bez potrzeby przepisywania adresu WWW.

Korzystając z naszego systemu zarządzania kodami QR, możesz zmieniać adresy stron

docelowych – i to w dowolnym momencie – skieruj klienta na dowolnie
przez Ciebie wybraną lokalizację sieciową np. profil FB lub
lokalizację w Google Maps, nowy projekt, inwestycja oraz wiele innych.

Z kodem QR Activ Twoje materiały reklamowe będą dłużej aktualne,

dzięki czemu oszczędzasz pieniądze!

https://activ-net.pl/foto/


Nasze dodatkowe usługi:

Indywidualny Brand firmowy 

Fanpage na FB i innych mediach społecznościowych

Logotyp z księgą znaku lub bez księgi

Pakiet budowania marki

Sklep internetowy

Realizacje Twoich inwestycji również z DRONA.

E-marketing dla firm 

powrót



Sprawdź dlaczego powinno się aktualizować w GOOGLE

Aktualne Mapy Google oraz wirtualny spacer 360 wprowadzą 
Twoje przedsiębiorstwo w nadchodzącą wirtualną rzeczywistość.

https://youtu.be/4F0gFpzsYLM


Telefon Biuro

+48 885 954 279

Zapraszamy do współpracy

+48 885 954 279

