Informacja prasowa
Navigo Sp. z o.o., czołowy producent map cyfrowych, właściciel największych
zasobów mapowych w Polsce ruszył niedawno z odnowionym serwisem mapowym
Navigo.pl. Firma wprowadza na nim nową usługę - specjalny bezpłatny generator
komponentu mapowego z wyszukiwarką adresów, POI oraz opcją wyznaczania tras.
Od dzisiaj każdy portal regionalny lub inny serwis tematyczny może za darmo
wyposażyć go w przyjazną i funkcjonalną mapę, którą administrator w prosty sposób
stworzy w Generatorze Map dostępnym na stronie www.navigo.pl
Warszawa, 21.07.2011 r.
Navigo Sp. z o.o. jest dostawcą specjalistycznego oprogramowania i danych przestrzennych,
głównie dla potrzeb mobilnych urządzeń lokalizacyjnych i nawigacyjnych (w systemie GPS).
Firma należy do notowanej na warszawskiej giełdzie spółki MIT S.A. (Mobile Internet
Technology S.A. – giełdowy indeks WIG-Media), dawniej PPWK, czyli Polskiego
Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A., potentata w
tej branży (producenta map pod markami: PPWK, Copernicus). Navigo Sp. z o.o., które
dostarcza dane GIS (ang. Geographical Information Systems) m.in. dla projektu Google
Maps jest pod tym względem liderem na polskim rynku, wypełniając obecnie ponad 60%
zapotrzebowania na dane mapowe oraz mapy całego Internetu w Polsce.
Mapa z prostego generatora
Jednak komponent mapowy Navigo do tej pory był dostępny jedynie dla dedykowanych
rozwiązań komercyjnych, opartych o dane kartograficzne (jak w przypadku projektu Google
Mapa Polski, czy serwisu Panorama Firm, produktu firmy Eniro Polska). Segment B2B był do
tej pory kluczowy dla spółki Navigo Sp. z o.o. Teraz zamierza ona dotrzeć z nową ofertą
produktową do małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych (dotychczas w
segmencie B2C Navigo koncentrowało się na sprzedaży nawigacji samochodowych).
Platformą do komunikacji z tymi klientami jest serwis www.navigo.pl. Znajdą tam oni
Generator Map Navigo, który można wygenerować dla dowolnego serwisu. Rozwiązanie
pozwala na szybką adaptację mapy pod dany serwis. W generatorze należy tylko:
 określić rozmiary mapy;
 wybrać opcjonalne funkcje;
 podać adres domeny, pod którą będzie umieszczony komponent mapowy.
Na koniec na podany w rejestracji adres e-mail zostanie wysłany kod HTML z mapą, który
można wkleić na dowolnej stronie serwisu, w wybranym miejscu.
W ten prosty i szybki sposób klienci Navigo Sp. z o.o., np. regionalne portale (samorządowe),
lokalne serwisy, a tym samym ich użytkownicy końcowi uzyskują możliwość korzystania z
zaawansowanych funkcjonalności, np. wyszukiwania adresów, punktów POI, czy
przyjaznego wyznaczanie tras z informacjami nawigacyjnymi. Usługa jest świadczona przez
Navigo Sp. z o.o. całkowicie za darmo! Jedynym warunkiem jest zgoda na emisję paska
reklamowego na dole mapy, zaciągniętej z generatora. Dlatego administratorzy i wydawcy (i
właściciele) portali nie powinni zwlekać i jak najszybciej udostępnić swoim użytkownikom
mapę z wyszukiwarką i wyznaczaniem tras na stronie serwisu!
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Portal Navigo.pl – liczne możliwości
W serwisie www.navigo.pl jego użytkownicy mogą również skorzystać z innych bezpłatnych
funkcjonalności. Oprócz możliwości znalezienia dowolnego miejsca na mapie Polski, czy
wyznaczenia trasy przejazdu (podróży), dostępny jest także mi.in.:
generator mapowej wizytówki – produkt dedykowany do sektora małych i średnich firm.
Przedsiębiorcy zyskali w ten sposób możliwość wygenerowania dedykowanej darmowej
mapowej wizytówki, z opcją wyznaczania tras dojazdu nawet do 10 lokalizacji. Warunkiem
skorzystania z usługi jest zgoda na emisję boxu reklamowego „zaszytego” w komponencie
wizytówkowym, przy czym nie będą emitowane reklamy podmiotów.
Wkrótce na stronach www.navigo.pl będzie udostępniony także sklep internetowy, gdzie
użytkownicy znajdą pełną ofertę produktów nawigacyjnych Navigo Sp. z o.o. oraz Lark
Europe Sp. z o.o., czołowego producenta i dostawcy elektroniki użytkowej w Polsce (głównie
urządzeń do nawigacji GPS, tabletów).
Następnie na stronach www.navigo.pl pojawią się innowacyjne (bezpłatne) rozwiązania
opracowane przez specjalistów Navigo Sp. z o.o., jak np. rzeczywistość rozszerzoną (ang.
Augmented Reality), system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo wykorzystuje obraz z kamery (np. z telefonu komórkowego), na który nałożona jest grafika
3D i dźwięk (głos lektora), ew. opis obiektu.
Zobacz videoprezentację produktów Navigo (http://www.navigo.pl/content/videoprezentacjanavigo). Poznaj szerokie możliwości naszych aplikacji i produktów mapowo-nawigacyjnych
przygotowanych przez Navigo Sp. z o.o. z giełdowej grupy MIT.
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Kontakt dla mediów:
Justyna Paradowska
Dyrektor Biura Komunikacji i Strategii Marketingowej
tel.: (22) 583 37 28; tel. kom.: 786 040 146
e-mail: justyna.paradowska@mni.pl

Tomasz Brzeziński
Koordynator ds. Public Relations
e-mail: tomasz.brzezinski@mni.pl
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