
Obrázkové mapy

Odlište se od konkurence a dejte prezentaci produktů nový rozměr. Využijte novou možnost nasazení 
obrázkové mapy. Díky ní se budou zákazníci moci ihned prokliknout do daného produktu nebo se třeba 
dozvědět o nové slevě. Jak je všeobecně známé, dobré fotografie prodávají, využijte toho i vy. 

�
Co můžete pomocí obrázkové mapy prezentovat?

�  Aktuální slevy a akce
�  Fotky zákazníků s prokliky na dané produkty
�  Profesionálně nafocené produkty
�  Showroom
�  Foto prodejny s vyznačenými produkty
�  Fotky v článku

Jsou obrázkové mapy pouze pro e-shopy?
Ne! Své využití najdou u všech typů webů. Na standardním webu můžete prezentovat pomocí 
obrázkových map své reference, fotky zákazníků, showroom nebo prodejnu. Obrázková mapa má tedy 
široké uplatnění na webech i v e-shopech.

Co vám obrázkové mapy přinesou?
Kromě zvýšené interakce zákazníka také lepší konverze. Zákazníci budou ihned reagovat na to, co je 
na konkrétní fotce zaujalo. Nebudou tedy muset dlouze hledat produktu z obrázku v kategoriích, ale 
jednoduše se do něj rovnou prokliknou. Také se vám rozšíří možnosti propagace, kdy v jednom obrázku 
budete mít možnost propagovat více produktů.
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Co vám nabízíme? 
Možnost vytvoření libovolného počtu obrázkových map

Jednoduché administrační rozhraní

Napojení na náš CMS systém OMNIX

Jednoduchý a přehledný návod

Jak to probíhá?
Je to velmi snadné, navíc jsme vždy připraveni vám pomoci jak s nasazením jednotlivých map, tak s 
jejich úpravou.Snadno třeba můžete zjistit, jestli vaše zákazníky více zajímají novinky, slevy, nebo třeba 
tematické články. Testování vám pomůže vaše kampaně neustále vylepšovat a víc na nich vydělávat.

Implementace obrázkové mapy

1. Nachystáme modul přímo pro váš e–shop/web
2. Založíme vám přístupy do administračního rozhraní obrázkových map
3. Vytvoříte si obrázkovou mapu, nebo nás požádáte o asistenci
4. Obrázkovou mapu si vložíte na stránky a obratem je dostupná zákazníků

Cena: 9000,- Kč (bez omezení počtu obrázkových map), v případě dalších jazykových 
mutací + 3000,- Kč za každou
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