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 Location - położenie, lokalizacja, 

 Mobile + biznes - wiedza o lokalizacji =

 umiejscowienie, usytuowanie



Mobile + biznes + lokalizacja!

   = „mobilny interes”



 Geolokalizacja - ocean informacji?

  wartości.[...]”

  „Informacje o lokalizacji pojedynczego użytkownika są

  rzeczywiście niezbyt interesujące dla niego 

  samego i nie przynoszą mu jakiejś niezwykłej 



Autor: ols Michał Olszewski

  „Ciekawe rzeczy dzieją się dopiero w skali makro 

  To ocean informacji, którego istnienia do tej 

  pory sobie nie uświadamialiśmy” 

  Przynajmniej nie wszyscy... 



Jak wykorzystać atuty 
geolokalizacji w skali 

makro?



Strona mobilna? Tyle zamieszania dla 3%?

 Galeria Krakowska - kilka liczb



  Czego szukają mobilni klienci?

 Praktycznych informacji



  Szybko rośnie ruch generowany przez mobile

  W USA wzrost z 7% do 15% w 2012 



  Wykorzystaj Geo Location Javascript 

  Parametry są zgodne ze specyfikacją W3 Geolocation API Spec.



  W PL wszyscy mamy Google Maps, ale...

  to nie jedyna i wcale nie najlepsza mapa



 Korzystaj z wydawców ofert biznesowych

  zyskuj opinie i porady… 

Morizon.pl

Panorama Firm



 SOocial LOcal MObile

  Klienci biorą sprawę w swoje ręce



Warto skorzystać z GetListed.org 

 żeby zapanować nad ich twórczością 



Co pokaże Facebook?

  Graph Search

  751 milionów mobilnych produktów FB

 1,11 miliarda aktywnych użytkowników



  Google Miejsca - czeka na Twoją firmę 

  ale...

  Nowe Mapy Googla



  Mytu gadu-gadu a...

  Marketerze, zachowaj czujność



  Check-in POZnań - Swarm na Starym Rynku

  Kulminacyjny punkt: 150 osób odblokowało odznakę 

  Foursquare - świetna baza/mapa/polityka prywatności

  Gra miejska „Poznań za pół ceny”



  „Kawa 50% taniej za Check-in”

  „Meldowanie się” przestało być microtrendem



  Yelp - baza REGON

  Ale może jednak własna apka?



Powiadomienia PUSH i położenie

Retail



  PUSH - regionalizacja i lojalizacja

 PUSH vs EU



  Glympse - otwarte API 

 Mobile + lokalizacja



 Mobile + biznes + lokalizacja

 24 centy/kilometr



Dziękuję!

Tomasz Zywer
mobile: 608 578 300
@tomzywer
e-mail: tomasz.zywer@locationlab.pl
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