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تـور مجازی 
نقشه گوگل

خدمات قابل ارائه در زمینه تور مجازی
تهیه تصاویر °۳۶۰ با کیفیت HDR با دوربین پیشنهادی گوگل

معرفی محل کار  و نمای °۳۶۰ آن در نقشه گوگل و نتایج جستجوی گوگل

تأیید تضمینی تصاویر از سوی شرکت گوگل

ایجاد فیلم از تصاویر ایجاد شده و ارائه آن به مشتری

فیلمبرداری °۳۶۰ درجه از محل درخواستی

ارائه تور مجازی نمای خیابان با استفاده از تصاویر ۳۶۰°

مشاوره رایگان و ارائه ایده های نوین بازاریابی و تبلیغاتی

See360.me
See360.ir        مشاوره رایگان

۰۲۱ - ۲۴۵۲ ۱۵۲۰

با این سرویس می توانید تصاویر °۳۶۰ از محل کار، شرکت، ارگان، مغازه، کافی شاپ، 

رستوران، هتل و ... را در نتایج جستجوی گوگل و نقشه گوگل قرار دهید.

این تصاویر °۳۶۰ به شما این اجازه را می دهد که نمای کامل از محل مورد نظرتان را 

مشاهده کنید و در این مکان ها قدم گذاشته و حرکت نمایید.

see360 نماینده رسمی گوگل در ایران 
و عکاس مورد اعتماد و خبره گوگل است.

این مورد در سایت گوگل قابل مشاهده است. @see360me



اهمیت تور مجازی برای هتل ها و رستوران ها

تور مجازی گوگل چیست؟

چرا تور مجازی گوگل؟

در تحقیقات به عمل آمده از بررسی های گوگل، ۸۴ درصد از مشتریانی که قصد رزرو هتل و یا رستوران دارند برای رزرو 

و خرید از موتورهای جستجو استفاده می کنند. در این بین، ۶۴ درصد مردم از گوگل برای جستجو استفاده می کنند.

تور مجازی گوگل (نمای کسب و کار گوگل)، تور آنالین با کیفیتی برای هر کسب 

و کاری است که با استفاده از فناوری نمای خیابان تولید شده است. 

تصاویــر به صورت یکپارچه بهم پیوســت داده می شــوند و باعــث ایجاد نمای 

زیبای پانوراما می شود و بازدید کنندگان می توانند داخل را ببینید و تجربه ۳۶۰° 

درجه را از هر مکانی داشته باشند.

افزایش میدان دیده شدن در جستجو

در نتیجــه جســتجو ثابت قدم بمانید و مشــتریان بیشــتر را به خــود جذب کنید، 

ترافیک را به سمت خود بکشید و از سبقت گرفتن از رقبای محلی لذت ببرید.

اجازه دهید مشتریان محیط کار شما را تجربه کنند

انتخاب بهترین رستوران، کافی نت یا هتل اغلب یک تصمیم پیچیده است. با ایجاد تور مجازی توسط عکاسان معتمد 

گوگل، اعتماد مشتریان به کسب و کار خود را باال ببرید. اجازه دهید تا آنها مکان شما را قبل از اینکه برسند تجربه کنند

مشتریان خود را تا دو برابر افزایش دهید

تور مجازی گوگل حس اعتماد به نفس و تصمیم در انتخاب را برای مشتریان شما سریعتر ایجاد می کند. میزان جذب 

مشتری به کسب و کارهای دارای تور مجازی گوگل، حداقل تا دو برابر بیشتر از بقیه است.

                           ٪۷                            

تورهای بیشتر
نمی خواهند

                           

                         

                           ٪۲۶                            

                                                    بی تفاوت                             

                           ٪۶۷
 خواهان

تور مجازی
بیشتر

فهرست معمولی فهرست معمولی                           
و تصاویر                          

فهرست معمولی، تصاویر                           
و تور مجازی

٪۲۴

٪۳۷

۱/۵ برابر

۲ برابر

٪۴۸

۶۷ درصد از افرادی که درحال جستجو هستند، عالقه 
دارند در تور مجازی سیر کنند..

کسانی که تور مجازی را می بینند تا دو برابر برای رزرو 
عالقمند می شوند

See360.ir see360 نماینده رسمی گوگل در ایران و عکاس مورد اعتماد و خبره گوگل است.
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آمار رسمی
شرکت گوگل

https://goo.gl/igGJj5
آمارهای گوگل چه چیزی را اثبات کرده اند؟

زمانی که مردم جستجو می کنند،
در گوگل حضور داشته باشید

اهمیت ثبت مکان در نقشه گوگل

مشــتریان هنگام جستجوی کسب و کارها،   ۴۴درصد از مواقع از محصوالت نقشه برداری استفاده می کنند. به طور 

میانگین، ۴۱ درصد از مکان های جستجو شده منجر به بازدید از وبسایت آنها می گردد.

با ثبت مکان خود در گوگل، روبروی مشتریانتان قرار بگیرید، زمانی 

که مردم به دنبال شما در جستجو یا نقشه گوگل هستند 

حضور خود را اثبات کنید.

مردم کسب و کار شما را راحت تر پیدا می کنند

با ثبت  آدرس وبسایت، ساعات کاری و شماره تلفن، مشتریانتان 

اطالعات شما را بر روی انگشتانشان خواهند داشت.

تصاویر، تک بودن شما را نشان می دهند

آنچه برای کســب و کار شما بهترین اســت را به اشتراک بگذارید، 

مــردم را در یــک تــور مجازی قرار دهیــد و درهای خــود را بر روی 

مشتریانتان باز کنید قبل از اینکه آنها برسند.

مشتریان راضی از شما صحبت می کنند

بگذارید مشتریان درباره شما سخن بگویند و داستان های خود را 

به جهانیان به اشتراک بگذارند.

                           ٪۵۹
بی تفاوت

هستند

                           ٪۵۶
 استفاده از

محصوالت دیگر

                           ٪۴۴
 استفاده از

نقشه

                           

٪۴۱
منجر با بازدید

از وبسایت

فهرست معمولی فهرست معمولی                           
و تصاویر                          

فهرست معمولی، تصاویر                           
و تور مجازی

٪۲۴

٪۳۷

۱/۵ برابر

۲ برابر

٪۴۸

 ۴۱درصد از جستجوهای مکانی منجر به بازدید از 
وبسایت کسب و کارها می گردد.

مکان هایی که عالوه بر تصویر، دارای تور مجازی اند، تا 
دوبرابر میزان عالقمندی مشتریان را افزایش می دهند.

See360.ir see360 نماینده رسمی گوگل در ایران و عکاس مورد اعتماد و خبره گوگل است.
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آمارهای گوگل چه چیزی را اثبات کرده اند؟

زمانی که مردم جستجو می کنند،
در گوگل حضور داشته باشید

اهمیت ثبت مکان در نقشه گوگل

مشــتریان هنگام جستجوی کسب و کارها،   ۴۴درصد از مواقع از محصوالت نقشه برداری استفاده می کنند. به طور 

میانگین، ۴۱ درصد از مکان های جستجو شده منجر به بازدید از وبسایت آنها می گردد.

با ثبت مکان خود در گوگل، روبروی مشتریانتان قرار بگیرید، زمانی 

که مردم به دنبال شما در جستجو یا نقشه گوگل هستند 

حضور خود را اثبات کنید.

مردم کسب و کار شما را راحت تر پیدا می کنند

با ثبت  آدرس وبسایت، ساعات کاری و شماره تلفن، مشتریانتان 

اطالعات شما را بر روی انگشتانشان خواهند داشت.

تصاویر، تک بودن شما را نشان می دهند

آنچه برای کســب و کار شما بهترین اســت را به اشتراک بگذارید، 

مــردم را در یــک تــور مجازی قرار دهیــد و درهای خــود را بر روی 

مشتریانتان باز کنید قبل از اینکه آنها برسند.

مشتریان راضی از شما صحبت می کنند

بگذارید مشتریان درباره شما سخن بگویند و داستان های خود را 

به جهانیان به اشتراک بگذارند.
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محصوالت دیگر
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 استفاده از

نقشه

                           

٪۴۱
منجر با بازدید

از وبسایت

فهرست معمولی فهرست معمولی                           
و تصاویر                          

فهرست معمولی، تصاویر                           
و تور مجازی

٪۲۴

٪۳۷

۱/۵ برابر

۲ برابر

٪۴۸

 ۴۱درصد از جستجوهای مکانی منجر به بازدید از 
وبسایت کسب و کارها می گردد.

مکان هایی که عالوه بر تصویر، دارای تور مجازی اند، تا 
دوبرابر میزان عالقمندی مشتریان را افزایش می دهند.
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تور مجازی نمای کسب و کار گوگل

ویژگی تصاویر پانوراما

ویژگی تورهای مجازی

لیست قیمت انواع تور مجازی

تور مجازی گوگل در قســمت نمای کسب و کار بر روی جستجو 

و نقشــه گــوگل در بخــش عکس هــا قابــل مشــاهده اســت. 

مشــتریان با جســتجوی مکان کســب و کار می توانند به نمای 

°۳۶۰ دست پیدا کنند و در محیط قدم زده و اطراف را ببینند.

صاحبان کســب و کار می توانند تور مجازی را بر روی وبســایت 

خــود قرار دهند و یکی از مزیت های آن این اســت که با گوشــی، 

تبلت و کامپیوتر قابل اجرا است.

تصاویر با دوربین های عکاسی حرفه ای گرفته می شوند و وضوح تصاویر بسیار باال، با قابلیت بزرگنمایی هستند.

تصاویر به صورت HDR عکاسی می شوند تا امکان وجود دامنه دینامیک روشنایی بیشتری بین نقاط تاریک و روشن ایجاد شود.

مدت زمان عکاسی بسیار سریع انجام می گیرد، اما زمان آماده سازی تصاویر و پردازش نهایی بیشتر می باشد.

See360.ir see360 نماینده رسمی گوگل در ایران و عکاس مورد اعتماد و خبره گوگل است.
see360me@ این مورد در سایت گوگل قابل مشاهده است. ۰۲۱ - ۲۴۵۲ ۱۵۲۰       

خیلی کوچک

کوچک 

نیمه متوسط

متوسط

بزرگ

ترکیبی/پیچیده

۵ - ۱

۱۰ - ۶

۱۵ - ۱۱

۲۵ - ۱۶

۲۶ به باال

تماس بگیریدمتغیر

۱۸۰

۱۷۰

۱۶۰

۱۵۰

۱۴۰

۱۶۰

۱۵۰

۱۴۰

۱۳۰

۱۲۰

تعداد نقاط اندازه تور مجازی
هر نقطه

تور مجازی گوگل
هر نقطه

HTML/Flash تور

۲۵۰

۲۴۰

۲۳۰

۲۲۰

۲۱۰

هر نقطه
تور مجازی هوایی
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تورهای مجازی هوایی قابلیت ارائه توسط نقشه گوگل را دارند. هزینه میزبانی توسط گوگل یا ارائه بصورت HTML یکسان است.

تورهـای مجـازی HTML/Flash بـه صورت یک بسـته ارائه می شـوند. این تورها دارای منوی قسـمت ها و طبقات، نمایش نقشـه 
سـاختمانی و بـا ویژگـی واقعیـت مجازی(VR) هسـتند. این تورها قابلیت آفالیـن دارند و می توان بـر روی CD/DVD اجرا نمود اما 

برای استفاده آنالین باید بر روی وبسایت شما یا See360، میزبانی شوند.

هزینه ایاب و ذهاب به مبالغ فوق اضافه می گردد.
هزینه میزبانی تورهای HTML/Flash بر روی میزبانی See360 هر یکسال معادل ۵۰ هزار تومان می باشد.

درخواست تور مجازی گوگل به همراه HTML/Flash شامل ۲۵ درصد از هزینه کل تور گوگل می باشد.
درخواست تور مجازی هوایی بر روی گوگل به همراه HTML/Flash شامل ۱۵ درصد از هزینه کل می باشد.

ثبت مکان

خدمات نقشه گوگل

عکس برداری زمان گریز

ثبت مکان کسب و کار در نقشه 

گوگل و افزودن اطالعات تماس

see360 با ارائه خدمات متنوع در زمینه عکســبرداری 

۳۶۰ درجــه، این امکان را برای شــما فراهــم می آورد تا 

تمامی نیازهای مجازی خــود را به بهترین نحو ممکن 

بــر روی بســتر اینترنت بــه نمایش همــگان درآورید. 

see360 در ارائــه خدمــات تــور مجازی، اولویــت را به 

کیفیت و کارایی قرار داده اســت. به همین دلیل است 

کــه تصاویــر را بــا دوربین هــای مــورد تأییــد گــوگل 

عکسبرداری می نماید.

یکــی از راه هــای منحصر بــه فرد و موثر برای نشــان 

دادن پیشــرفت ســاخت و ســاز در طول ماه، فشرده 

کردن هر روز کاری به چند ثانیه است. ما می توانیم به 

شــما کمک کنیم که ســاخت و ســاز کامل خــود را از 

اولیــن لحظه تا زمــان تکمیل شــدن آن در بازه زمانی 

کوتاهی چون سفارش یک قهوه نمایش دهیم.

See360.ir see360 نماینده رسمی گوگل در ایران و عکاس مورد اعتماد و خبره گوگل است.
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۲۵ هزار تومان
۱۴۰ هزار تومان

ثبت مکان + تور مجازی

ثبت مکان کسب و کار در نقشه 

گوگل و افزودن اطالعات تماس 

به همراه تور مجازی ۳۶۰°

به ازای هر نقطه

برای تورهای بزرگ

ثبت مکان + عکس

ثبت مکان کسب و کار در نقشه 

گوگل و افزودن اطالعات تماس 

به همراه ۲ عکس معمولی

۴۵ هزار تومان

عکاسی زمان گریز معمولی

عکاسی زمان گریز ۳۶۰ درجه

فیلمبرداری ۳۶۰ درجه

۳۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

هر دقیقه ۵۰ هزار تومان

۵۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۳ ماه۲ ماهیک ماهیک هفته
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هزینه ایاب و ذهاب به مبالغ فوق اضافه می گردد.



تور مجازی نمای کسب و کار گوگل

ویژگی تصاویر پانوراما

ویژگی تورهای مجازی

لیست قیمت انواع تور مجازی

تور مجازی گوگل در قســمت نمای کسب و کار بر روی جستجو 

و نقشــه گــوگل در بخــش عکس هــا قابــل مشــاهده اســت. 

مشــتریان با جســتجوی مکان کســب و کار می توانند به نمای 

°۳۶۰ دست پیدا کنند و در محیط قدم زده و اطراف را ببینند.

صاحبان کســب و کار می توانند تور مجازی را بر روی وبســایت 

خــود قرار دهند و یکی از مزیت های آن این اســت که با گوشــی، 

تبلت و کامپیوتر قابل اجرا است.

تصاویر با دوربین های عکاسی حرفه ای گرفته می شوند و وضوح تصاویر بسیار باال، با قابلیت بزرگنمایی هستند.

تصاویر به صورت HDR عکاسی می شوند تا امکان وجود دامنه دینامیک روشنایی بیشتری بین نقاط تاریک و روشن ایجاد شود.

مدت زمان عکاسی بسیار سریع انجام می گیرد، اما زمان آماده سازی تصاویر و پردازش نهایی بیشتر می باشد.
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تورهای مجازی هوایی قابلیت ارائه توسط نقشه گوگل را دارند. هزینه میزبانی توسط گوگل یا ارائه بصورت HTML یکسان است.

تورهـای مجـازی HTML/Flash بـه صورت یک بسـته ارائه می شـوند. این تورها دارای منوی قسـمت ها و طبقات، نمایش نقشـه 
سـاختمانی و بـا ویژگـی واقعیـت مجازی(VR) هسـتند. این تورها قابلیت آفالیـن دارند و می توان بـر روی CD/DVD اجرا نمود اما 

برای استفاده آنالین باید بر روی وبسایت شما یا See360، میزبانی شوند.

هزینه ایاب و ذهاب به مبالغ فوق اضافه می گردد.
هزینه میزبانی تورهای HTML/Flash بر روی میزبانی See360 هر یکسال معادل ۵۰ هزار تومان می باشد.

درخواست تور مجازی گوگل به همراه HTML/Flash شامل ۲۵ درصد از هزینه کل تور گوگل می باشد.
درخواست تور مجازی هوایی بر روی گوگل به همراه HTML/Flash شامل ۱۵ درصد از هزینه کل می باشد.



تور مجازی اقتصادی

تور مجازی اقتصادی مناسب چه کسانی است؟

این نوع تور برای کســانی پیشــنهاد می گردد که قصد 

تهیــه تعداد بــاالی تصاویر از یک مــکان را دارند. بدین 

منظــور از دوربین هــای ویــژه برای تهیه ایــن تصاویر 

استفاده می شود تا زمان پردازش نهایی کاهش یابد و 

بتوان در مــدت زمان کوتاهی تعــداد باالیی از تصاویر 

°۳۶۰ را تهیه کرد.

بـا توجـه به اینکه فاصله پیشـنهادی گـوگل برای نقاط 

در فضـای بیرونی ۵ متر اسـت و تهیه تورهای مجازی 

بـا دوربین های عکاسـی حرفه ای یـا DSLR زمان زیادی 

در پـردازش نهایـی به خود اختصـاص می دهد، این نوع 

تورهـا بـرای فضا هـای بیرونـی و مناطقی  کـه جزییات 

کمتری را پوشش دهد بهترین گزینه به حساب می آید.
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۱۴ مگاپیکسل

HDR

پردازش سریع

تخفیف پلکانی

FAIR

هزینه ایاب و ذهاب به مبالغ فوق اضافه می گردد.
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See360 نماینده رسمی گوگل در ایران 
و عکاس مورد اعتماد و خبره گوگل است.

این مورد در سایت گوگل قابل مشاهده است.
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