
Hogy többet megtudjon, látogasson el a következő 
oldalra:
maps.google.com/businessview

Megoldás
Hogy magasabb fokú elkötelezettséget mutassanak a résztvevő éttermek-
kel, NYC & Company beágyazta a weboldalukba a Google Maps Street View 
és Business Viewt az NYCgo.com-on. A Business View teljesen interaktív vir-
tuális túrákat kínál vállalkozások belső teréről, a vacsorázni kívánóknak 
felkínál egy értékes új módot arra, hogy felfedezzenek résztvevő éttermeket.

A Google Maps Business View prémium minőségű interaktív túrákat kínál 
vállalkozások belső teréről. Ezek a 360 fokos, panorámaképek közvetlenül az 
NYCgo.com-ba lettek beágyazva. Ettől a látogatók felfedezhették az adott 
éttermet és gyorsan megnézhették a hangulatát és a dekorációját, miköz-
ben kiválasztották hol vacsorázzanak.

A Business View segít eldönteni azoknak, akik 
szeretnének vacsorázni, hogy hol egyenek a NYC 
Étterem Hét alatt.

Kihívás
2013 nyarán 294 étterem vett részt az NYC & Company 21. évi NYC Étte-
rem Hetén. Hogy segítsen ezeknek az éttermeknek több vendég odacsa-
logatásában, NYC & Company be akart vezetni új információs le-
hetőségeket az étteremlistás oldalár

NYC & Companyról

NYC & Company New York City hivatalos tur-

izmus és marketingszervezete, kiszolgálva a 

város 8 millió lakosát és évenkénti 52 millió lá-

togatóját. 1992 NYC & Company elindította az 

NYC Étterem Hétet – az első effajta esemény. 

Résztvevő éttermek promóciós prix xe 

menüket ajánlanak, hogy növeljék a bevételt 

és új vásárlókat szerezzenek.



Hogy kezdjen neki
Keressen egy Megbízott Google Fényképészt vagy egy Megbízott Ügy-
nökséget a Business View weboldalán, 
a maps.google.com/businessview-on és készítsen elő egy fotózást.

Eredmények
A résztvevő éttermek 55%-ának volt Business View-ja, és az eredmények azt 
mutatják, hogy a vacsorázni kívánók nagyobb eséllyel foglaltak asztalt ezek-
ben az éttermekben. New York City versenyorientált éttermi szcénájában ez 
a lenyűgöző vizuális anyag értékes előnyt biztosítattak ezeknek az étterme-
knek.
- Átlagosan azoknál az éttermeknél, ahol volt Business View, 30%-al több 
kattintás volt a foglalásra.
- Azok a látogatók, akik megnézték adott vállalkozásnál a Business Viewt az 
esetek 50%-ában továbbkattintottak a foglalásra (20%-l többen, mint azok a 
látogatók, akik nem nézték meg a Business Viewt)
- Az 1300 megvizsgált fogyasztó 84%-a azt mondta, hogy a Business View 
szerepet játszott abban, melyik étterem mellett döntöttek.

“Az NYC Étterem Héten azt tapasztaltuk, hogy 
minél jobban be van a fogyasztó vonva, annál 
nagyobb esély van arra, hogy több foglalást 
tegyen. Azáltal, hogy a foglalási folyamatnak 
részese a Google Maps Business View a menük 
előnézetével együtt, közvetlenül hatással 
voltunk a választó azon döntésére, hogy 
foglaljonfoglaljon-e vagy sem.”


