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Maperia.pl to lokalizator internetowy, posiadający 

cechy serwisu społecznościowego, dzięki któremu 

użytkownicy mają  możliwoś ć  zamieszczania zdjęć, 

f i lmów wideo oraz opini i  na  temat  konkretnych 

obiektów. Maperia.pl to użyteczne źródło informacji 

dotyczących lokalizacji w Polsce i na świecie. To także serwis mobilny dla telefonów

komórkowych, obsługujących sieci 2G/3G. 

 

Serwis Maperia nie jest kolejnym, prostym lokalizatorem internetowym. Cechuje go możliwość

wyszukiwania obiektów znajdujących się  w pobliżu poszukiwanej lokalizacji, po określeniu

konkretnej odległości (np. w promieniu 10 km). Uzupełnia widok mapy zdjęciami i filmami wideo,

dodanymi przez użytkowników portalu. Jednak to, co jest w Maperii najbardziej unikalne, to

stworzona wokół niej bardzo zróżnicowana społeczność. 

 

Maperia.pl to portal, który posłuży kierowcom w planowaniu trasy podróży i wskaże niezbędne

dla nich miejsca: stacje paliw, serwisy samochodowe, zajazdy i przydrożne bary, pomoże

turystom odnaleź ć  ciekawe zabytki, atrakcyjne noclegi i dobre restauracje, zapewni

niezapomniane doznania amatorom sztuki, odwiedzającym kina, teatry, opery i filharmonie, a

także usprawni codzienne życie wszystkich osób poszukujących punktów użyteczności

publicznej, takich jak bankomaty, salony piękności, szkoły, sklepy, szpitale i wiele innych. 

 

Profil na portalu założyć  może każdy, zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Maperia.pl umożliwia

zamieszczanie ofert, cenników usług i innych informacji handlowych. Jest to swego rodzaju

platforma umożliwiająca publikację  darmowej reklamy. Oprócz samego zaistnienia w

wyszukiwarce, firma, która utworzy swój profil może, bowiem zaprezentować  się  na nim w

wybrany przez siebie sposób. 
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