PROČ BÝT NA GOOGLE MAPÁCH

Proč byste měli být v Google mapách ?
•

pokud vás někdo hledá, nehledá vás jen ve vyhledávání Google, ale často ve svém okolí a tudíž v
mapách Google

•

pokud jedu někam jako turista, ať již do zahraničí nebo do jiného města v ČR, kde to neznám,
nevyužívám v místě pobytu vyhledávání Google, ale právě mapy Google, jelikož hledám službu či
místo ve svém okolí

•

proč nebýt v mapách Google, když za to Google nechce žádné roční ani jiné poplatky

•

potenciální zákazníci si vybírají místo kam půjdou, pojedou či kde se ubytují hlavně vizuálně a proto
je velmi vhodné obohatit zápis na Google kupříkladu fotografiemi nebo virtuální procházkou

•

do vašich firmeních zápisů na Google a mapy Google se vkládají i klíčová slova do popisu firmy a to
je další zdroj vašich nových zákazníků

•

pokud máte v zápisu i otevírací dobu, telefon na vás a vaše www, hned má na vás zákazník kontakt

•

mapy Google a firemní zápisy jsou propojeny do navigací a nejen navigací Google, takže po cestě k
vám, již nebudou vaši zákaznící bloudit

•

vše je optimalizované nejen pro stolní počítače a notebooky, ale hlavně pro stále oblíbenější
mobilní aplikace a také tablety všech značek a systémů

•

firma Google je nejpoužívanější ve vyhledávání již nejen ve světě, ale je i jedničkou v ČR

Co pro vás vše můžeme udělat, aby vás našli
stávající zákazníci, ale hlavně ti noví?
•

zkontrolujeme, zda máte firemní zápis v mapách a vyhledávání Google

•

pakliže jej máte, zkontrolujeme zda tam máte vše nutné

•

můžeme jej opravit, doplnit, vytvořit texty s klíčovými slovy

•

zatřídíme vás do všech potřebných kategorií v katalogu Google ne jen do jedné

•

pakliže zápis vůbec nemáte, založíme vám jej a komplet správně naplníme všemi
informacemi

•

zápis vám ověříme, bez ověření je zápis vlastně nefunkční

•

můžeme jej doplnit o vaše vlastní fotografie nebo vám nové kvalitní
profesionální fotografie nafotíme a dodáme vám je

•

můžeme vám nafotit i virtuální prohlídku či procházku

Co je vše by zápis na Google měl obsahovat, aby vám
opravdu přivedl nové zákazníky ?
•

název firmy, služby, atrakce apod.

•

přesnou adresu

•

telefon

•

www stránky

•

otevírací dobu

•

informace o firmě včetně
důležitých klíčových slov

•

kategorii

•

fotografie interiéru, exteriéru,
produktů, referencí apod.

•

mohou být obohaceny i o virtuální
prohlídku

•

zápis musí být ověřený !

Pakliže máte správně udělaný zápis, pomůže vám i v klasickém
vyhledávání.
Nejen, že budete na prvních pozicích vlevo, ale vaše firma se
zobrazuje i vpravo od vyhledávání, včetně možnosti zobrazení
vašich fotografií i virtuální procházky firmou.

Důležité body v zápisech a jak by měly a neměly vypadat
na vyhledávání v mapách Google

Zápis je ověřený a
obsahuje všechny
důležité informace

Chybí otevírací
doba, chybná
kategoire (Kino),
nejsou tam žádné
fotografie a zápis
je neověřený (svítí
tam Jste
vlastníkem firmy ?)

JAK MAJÍ
VYPADAT
KONTAKTNÍ
ÚDAJE A
INFORMACE O
FIRMĚ V G+
Obsahuje všechny důležité
informace včetně otevírací
doby, zařazení do více
kategorií, ne jen do jedné,
a také popis firmy včetně
uvedení klíčových slov.

Pakliže máte v mapách správně všechny údaje, zákazník se rovnou
z map podívá nejen kde jste, ale zda máte otevřeno, jak to u vás
vypadá (fotografie, street view i virtuální prohlídka interiéru), a
když klikne na “trasa”, rovnou ho k vám zavede či zaveze

Jak funguje virtuální
prohlídka Google Maps
Business View
(klikněte na obrázek)
Jak funguje klasická
virtuální prohlídka
na Google
(klikněte na obrázek)

Jak virtuální prohlídka
z dronu
(klikněte na obrázek a skrolujte na
stránkách Vyšehradu dolu, kde je ukázka
a pusťte si ji na celou obrazovku)

Pro více informací o našich produktech a cenách
naleznete na firemních stránkách

www.horuseye.cz

Staňte se nedílnou součástí nejlepšího a nějvětšího
vyhledávače na světě a ukažte nejen českým
zákazníkům ale i celému světu svou firmu, atrakci,
službu, …
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