
W biznesową drogę 
nie ruszaj bez mapy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Maps Platform 
w e-commerce



Możesz mieć najlepszy produkt lub usługę, możesz mieć też znakomite
placówki z pomocną obsługą lub doskonale wypozycjonowany e-sklep. Jeśli
jednak nie ułatwisz klientom zakupów, Twoje wysiłki mogą pójść na marne.
 
Skorzystaj z intuicyjnego, gotowego rozwiązania 
i umieść w e-sklepie i/lub na stronie swojej firmy 
mapy Google. 
 

Poznaj kilka podstawowych zasad, 
gdzie powinny się znaleźć!

Po co mi w ogóle
mapa?



Aby ułatwić klientom zakupy, pokaż dostępność asortymentu w danych
punktach, umożliwiaj rezerwację wybranych towarów, oferuj usługę
click&collect (zakup online-odbiór stacjonarnie), pokaż lokalizacje punktów.
Warto podać też:
 
- wskazówki dojazdu
- godziny pracy
- numer telefonu 
i inne informacje kontaktowe. 
 

Wszystko po to, aby zlokalizowanie Twojej firmy było tak
łatwe i wygodne, jak to tylko możliwe. 

Jakie dane warto
pokazać?



Gdzie umieścić
mapę Google?
Najprościej mówiąc - 
wszędzie tam, gdzie 
szukamy intuicyjnie, 
czyli...



W samym sercu 
Twojego e-sklepu

Mapa będzie dodatkową
informacją dotyczącą
dostępności
asortymentu. Dzięki
mapie możesz zapre-
zentować w przejrzysty
sposób dostępność
produktu, możliwość
rezerwacji lub wyboru
stacjonarnego sklepu 
do odbioru.

źródło:
 www.ccc.eu



Wszystkie informacje 
w jednym miejscu!

źródło:
 www.ccc.pl



źródło:
 www.leroymerlin.pl

Na podstronach danych
kontaktowych

kontakt, o nas, gdzie
nas znajdziesz, nasze
sklepy, punkty odbioru
 
Mapka domyślnie
zaprezentuje adresy
Twoich sklepów,
punktów odbioru, biur
obsługi klienta i innych
adresów przydatnych
dla klienta.



W szczegółowym
opisie  sklepu

Tutaj możesz dokładnie
opisać dany punkt
handlowy, poinfor-
mować o godzinach
otwarcia i pokazać go
klientom na mapie, 
a także wyznaczyć
najlepszą trasę dotarcia
do wybranego
sklepu/punktu.  

źródło:
 www.leroymerlin.pl



źródło:
 www.allegro.pl

Na podstronie
wyboru punktu
odbioru osobistego

Gdy klient składa
zamówienie z
odbiorem osobistym,
może wygodnie
wybrać miejsce
odbioru z pomocą
mapy Google. Może
to np. wyglądać tak:



Pamiętaj o tym, że Twoi 
klienci korzystają z
urządzeń mobilnych!
Warto wziąć 
to pod uwagę podczas
umieszczania map 
na stronie.

źródło:
 www.ccc.eu



A co z 
wyglądem mapy?

Mapy możesz
stylizować tak,  aby
ich wygląd pasował do
charakteru Twojego
sklepu i jego stylistyki.
To dodatkowy
element, dzięki
któremu możesz
wyróżnić swój biznes!



Mapa nie działa?
Jest na to sposób!

Jeśli Twoja mapa
wygląda właśnie tak,
nie będzie zbyt
pomocna i sprawi, że
potencjalny klient
szybko opuści Twój
sklep.            Sprawdź, jak
można to naprawić!

https://google.globema.pl/2019/01/14/for-development-purposes-only/


Jakie są korzyści łączenia
świata online i offline 
w zakupach?

Jak łatwo dać się 
odnaleźć w sieci?

Co jeszcze może Cię
zainteresować?

https://google.globema.pl/2020/03/13/zakupy-z-google-maps-online-vs-offline/
https://google.globema.pl/2020/03/13/zakupy-z-google-maps-online-vs-offline/
https://google.globema.pl/2020/03/13/zakupy-z-google-maps-online-vs-offline/
https://google.globema.pl/2020/02/05/pozwol-sie-znalezc/
https://google.globema.pl/2020/02/05/pozwol-sie-znalezc/
https://google.globema.pl/2020/02/05/pozwol-sie-znalezc/


Napisz do nas! Jesteśmy oficjalnym
Partnerem Google Maps - chętnie
pomożemy Ci rozwinąć Twój biznes 
z pomocą rozwiązań i usług opartych 
na Google Maps Platform.

kontakt@globema.pl

www.google.globema.pl

Globema to polska firma IT, działająca na rynku od ponad 20 lat. Jesteśmy Google Cloud
Premier Partner oraz jedynym w Polsce Premier Partnerem z zakresu Google Maps -

działamy na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Oferujemy produkty Google
Maps Platform oraz dostarczamy innowacyjne rozwiązania oparte na mapach Google, 

które wspierają wiele branż.

Masz pytanie? Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Przekonaj się, dlaczego warto z nami współpracować!

Napisz do nas

https://www.fme.globema.pl/
https://fme.globema.pl/jak-dziala-fme/
https://google.globema.pl/
https://google.globema.pl/google-premier-partner/
http://globema.pl/

