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РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ - 360° ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ЗА БИЗНЕС 

Какво представлява виртуалната разходка? 

Виртуалните обиколки са свързани в маршрут панорамни 360 градусови снимки в обект или            
място на бизнес. За придвижването между точките се използват интерактивни стрелки или меню.             
Тя е най-близкият до реалността, интерактивен начин за представяне на даден бизнес, като добавя              
реалистично усещане за атмосферата в обекта или на мястото. Виртуални разходки могат да се              
разглеждат от смартфони, таблети, персонални компютри, лаптопи и смарт телевизори, а в            
комбинация с VR-очила могат да „вкаратˮ човека вътре в обекта или мястото, което разглежда. 

Разширена реалност или виртуални разходки? 

Потребителите използват картографски продукти в 44% от времето, през което търсят локации на             
хотели, заведения, търговски, туристически и развлекателни обекти, както и всякакъв друг вид            
бизнес. Средно 41% от тези търсения на места водят до реално посещение. Малките обяви със               
снимки и виртуалните разходки е два пъти по-вероятно да създадат интерес. Според проучване,             
67% от потребителите заявяват, че искат при разглеждането на информацията за даден бизнес да              
има включена в профила и виртуална обиколка. 

Приложение 
Разширената реалност, която се реализира чрез виртуалните разходки, имат успех и положително            
въздействие за всеки възможен бизнес или място. Най-предпочитани и с бърза възвращаемост са             
комерсиалните обекти, като хотели, ресторанти, барове, кина, салони за красота, бизнес центрове,            
магазини и хипермаркети, галерии и т.н. Положително въздействие оказва и публикуването на            
виртуални обиколки на търговски и производствени дружества. При тях, клиентите или           
партньорите могат да се информират визуално за търговските площи или производственото           
оборудване, както и за маршрутите за достигане до тях. 

Какви са ползите? 
- С виртуална разходка бизнесът се представя по най-атрактивния начин. Виртуалните разходки            
добавят реалистичното усещане, че човек е даденото място и може да почувства и да се докосне                
до атмосферата му. 

- Не се принуждават търсещите да слушат или гледат реклами, тъй като им се предоставя               
възможност те сами да го направят по своя воля и избор. 
- Еднократна рекламна инвестиция, която е видима на всякъде по света, по всяко време на               
денонощието за милиони хора. 
- Виртуалните разходки добавени в профила на даден бизнес са най-новият и атрактивен канал за               
продажби на услуги или продукти. 
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- С увеличаване на общия брой посетените точки от виртуалната обиколка, Google нарежда             
фирмата на водеща позиция при търсене на подобен бизнес, а с това увеличава и възможността за                
посещение или разглеждане на профила или приложения към него уеб сайт. 
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