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A Leekes meghívja vásárlóit új üzletébe

Google Maps Business View segítségével
Kihívás

A Leekes, egy egyesült királyságbeli középvállalkozás volt, amely lakberendezési
tárgyakat forgalmaz. A terjeszkedés mellett döntöttek és, hogy reklámozzák a

Coventryben nyíló új üzletüket a marketing csapatuk úgy döntött, hogy az új üzlet

belső teréről készült interaktív virtuális séta nyújtotta élménnyel ragadja meg a vásárlók
érdeklődését és figyelmét. Viszont az új üzlet két szinten, több, mint 17 000

négyzetméteren fekszik és 45 osztályt foglal magában. Így egy jól szervezett, könnyen

kezelhető megoldásra volt szükség.

A Leekes-ről
A Leekes egy családi tulajdonban lévő,

független lakberendezési kiskereskedő. 5

Megoldás

Több lehetőség felmérése után a Leekes csapata végül a Google Maps

üzlete van szerte az Egyesült Királyságban

Business Viewt választotta tervei megvalósításához. A Business View nagy

• www.leekes.co.uk

legjobb megoldást egyszerűsége, átfutási ideje és a Google rendszerén belüli

• View Tour and Map Here

felbontású képeket illeszt össze egy 360 fokos virtuális sétává. Ez kínálta a
meghatározó láthatósága miatt.

A Leekes megbízott egy Google Street View Megbízható minősítéssel

rendelkező fényképészt, hogy elkészítse a szükséges fotókat és feltöltse a

virtuális sétát a Google rendszerébe. A fényképezés pár óra alatt lezajlott és a
Business View virtuális séta kevesebb, mint 1 hét alatt fel is volt töltve a

Google-ra. A virtuális séta és a business fotók most az egész Google-ön
láthatóak, a keresőben, térképen, a Leekes Google + oldalán. A vásárlók
felfedezhetik az üzletet akár okostelefonról, tabletről, vagy akár
számítógépről.

"Szá os ásik sza adal azott 360 fokos túra egoldást kerestü k...
de vagy ehézkese űködött vagya te h ológia volt
öreg, vagy e voltak ko pati ilisek tö
ö gésző . Egyik se
tű t ki olya elegá sa és ro usztusá , i t a Google Maps Business View-ja".
- Geraint Martin, a Leekes e-kereskedel i vezetője

Business View in the Leekes Coventry store.
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Leekes'floor plan overlay, showing the store by department.
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Eredmény

A Leekes beágyazta a virtuális sétát a weboldalára is. A Google Maps API segítségével
készítettek egy egyedi grafikus felületet, ami bevezet a virtuális sétába. A vásárlók
A Business View elindítása óta több mint
20 000 látogató tekintette meg a túrát a
Leekes honlapján. A virtuális séta

bárhol rákattinthatnak az üzlet alaprajzára, ahol el szeretnék kezdeni a virtuális sétát.
Geraint Martin, a Leekes e-kereskedelmi vezetője így nyilatkozott az eredményekről:

segítségével nőtt az üzletbe érkezők

"a Business View több, mint 20 000 látogatót vonzott az oldalunkon történő indulása

értek el az előző évhez képest.

bárhol máshol a weboldalon.

száma, konkrétan 20%-os növekedést

óta, és az átlagos látogatási idő a Business View oldalán ötször magasabb, mint

Az oldal lényege, hogy becsábítsuk az embereket az üzletünkbe az online eladás
helyett, és a Coventry-i üzletünk látogatói szintje 20%-kal növekedett éves

különbséggel. A tervünk, hogy áthelyezzük az üzletünket Llantrisant, Dél-Wales-ből

egy vadiúj egységbe a Talbot Green újrafejlesztésbe. Ilyen pozitív visszajelzések után

a Coventry-i vásárlóinktól biztos, hogy használni fogjuk a Google Maps Business
View-t az új Talbot Green-i üzletünkben, amint kész lesz.

Hogyan fogj neki
Keress egy Google Megbízható Fotós minősítéssel rendelkező fényképészt, vagy
ügynökséget GoogdMaps Business View weboldalon a

maps.google.com/businessview-en és egyeztess egy fényképezést.

Virtuális séta készítése
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