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WITAM! JESTEM REKOMENDOWANYM 
FOTOGRAFEM LOKALNYM

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Mój certyfi kat możesz sprawdzić na:
maps.google.pl/help/maps/businessphotos

REKOMENDOWANY 
FOTOGRAF

ZDJĘCIA FIRMOWE

Page 1

maps.google.pl/help/maps/businessphotos

Wirtualna wycieczka po Twojej firmie w Street View

Zdjęcia fi rmowe
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ZACZNIJ JUŻ
DZIŚ
To nic trudnego!

Skontaktuj się z fotografem rekomendowanym w naszej 
witrynie. Wszyscy fotografowie mają przeszkolenia i 
certyfi katy Google.

Wybierz termin i cenę sesji zdjęciowej w swojej fi rmie. Sesje 
nie zakłócają pracy i trwają nie dłużej niż godzinę.

Przejrzyj zdjęcia i podziel się nimi z całym światem. Zdjęcia 
będą widoczne w Google w ciągu kilku dni.
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PO CO MI
ZDJĘCIA FIRMOWE?

To okazja, by pokazać Twoją fi rmę klientom z całego świata. 
Zobaczą ją oni od środka na wysokiej jakości zdjęciach w formacie 
360 stopni w Street View. Klienci będą mogli obejrzeć wnętrza 
Twojej fi rmy i poczuć ich atmosferę podczas wirtualnej wycieczki 
widocznej w wynikach wyszukiwania Google, na Mapach Google 
oraz w Google+ Lokalnie. Do wycieczki możesz łatwo dodać 
adres swojej witryny i mediów społecznościowych, by przyciągnąć 
jeszcze więcej potencjalnych klientów.

Wirtualna wycieczka po Twojej fi rmie
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OBEJRZYJ FILM:

Dzięki temu, że potencjalni klienci mogą nas 
najpierw odwiedzić wirtualnie, mamy znacznie 
większy ruch w sklepie
                                                – Lizzy Newsome, Toy Joy
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Więcej informacji i pełną listę rekomendowanych fotografów 
znajdziesz w witrynie Zdjęć fi rmowych

REKOMENDOWANI
FOTOGRAFOWIE

Wszyscy rekomendowani fotografowie przechodzą 
certyfi kowane szkolenie Google, co pozwala zagwarantować 
wysoką jakość zdjęć.

Fotografowie dbają o to, by każde wykonane zdjęcie było 
unikalne i podkreślało wyjątkowe cechy fi rmy.

Nie musisz się niczym przejmować – fotograf zajmuje się wszystkim 
od A do Z. Gotowe zdjęcia trafi ają bezpośrednio do Google.
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Przeszkoleni i wybrani przez Google

REKOMENDOWANY 
FOTOGRAF

ZDJĘCIA FIRMOWE
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DZIEL SIĘ
Z CAŁYM ŚWIATEM
Potencjalni klienci łatwo Cię znajdą
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Zdjęcia pojawiają się bezpośrednio w wynikach wyszukiwania 
Google.

Można je też znaleźć na Mapach Google i w Google+ Lokalnie.

Są wyeksponowane na Twojej stronie Google+.

Możesz umieścić je w swojej witrynie.

Link do zdjęć możesz udostępniać w sieciach 
społecznościowych, na blogach, wysyłać e-mailem.

1

Page 5

PRZYCIĄGNIJ WIĘCEJ 
KLIENTÓW
Interaktywnie i niebanalnie

Klienci mogą wybrać się na wirtualną wycieczk po Twojej 
fi rmie, przeglądając panoramiczne zdjęcia online.

Dzięki technologii Street View  klienci mogą łatwo obejrzeć 
Twoją fi rmę, zanim odwiedzą ją osobiście.

To świetny sposób, by pochwalić się wystrojem, atmosferą i 
wyjątkowymi atutami fi rmy.
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TECHNOLOGIA
GOOGLE STREET VIEW

Podczas wirtualnej wycieczki składającej się z panoramicznych 
zdjęć wysokiej jakości możesz zaprezentować najważniejsze 
atuty swojej fi rmy.

Potencjalni klienci mogą odwiedzić Twoją fi rmę bezpośrednio 
ze Street View.

Wszystkie zdjęcia są zgodne z naszymi standardami ochrony 
prywatności i zasadami zamazywania zdjęć.

Klienci mogą łatwo przeglądać zdjęcia, korzystając z dobrze 
znanej technologii Google Street View.

1

2

3

4

Coś nowego dla klientów
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JAK TO POMOŻE
MOJEJ FIRMIE?
Przyciągnij nowych klientów przez internet

Informacje o Twojej fi rmie będą jeszcze bardziej atrakcyjne. 
Zdjęcia będą widoczne w wynikach wyszukiwania Google, w 
Google+ Lokalnie i na Mapach Google.

Przyciągniesz uwagę klientów, pozwalając im odwiedzić 
Twoją fi rmę i poczuć jej atmosferę.

Zdjęcia fi rmowe to dobre rozwiązanie dla dowolnej fi rmy. 
Sprawdzą się w przypadku restauracji, sklepu, siłowni, klubu 
fi tness i nie tylko.

Aktualizowane okresowo zdjęcia pozwolą łatwo i wygodnie 

1

2

3

4
zaprezentować wszystkie nowości w fi rmie
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