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Serwis lokalizacyjny Maperia.pl w całkiem nowej, mobilnej odsłonie 

Nowa mobilna Maperia to połączenie serwisu społecznościowego z serwisem geolokalizacyjnym. 

Dzięki nowej aplikacji dostępnej na telefon dowiecie się co ciekawego dzieje się w waszej 

najbliższej okolicy i łatwo znajdziecie miejsce, którego szukacie. Wystarczy, że uruchomicie 

aplikację ze strony http://m.maperia.pl w iPhonie lub telefonie z Androidem i od razu możecie 

bezpłatnie korzystać z mobilnego serwisu.  

Czym jest mobilna Maperia? 

Mobilna Maperia to połączenie serwisów mikroblogowych  (Twitter czy Blip)  i portali 
geolokalizacyjnych (Foursquare, Gowalla). Każdy użytkownik mobilnej Maperii może nie tylko 
wyszukiwać miejsca i wydarzenia w danej okolicy oraz komentować i opiniować zamieszczone w niej 
obiekty. Ma także możliwość dodawania własnych miejsc oraz dzielenia się ciekawymi wydarzeniami, 
które będą miały miejsce w najbliższym czasie. Wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym i na 
bieżąco naszą aktywność w serwisie mogą śledzić inni użytkownicy mobilni, jak i użytkownicy Maperii 
w jej tradycyjnej wersji. 

Dla kogo stworzona została mobilna Maperia? 

Serwis przeznaczony jest dla wszystkich osób, które w sieci szukają ciekawych miejsc i wydarzeń, 
które warto zobaczyć. To także miejsce dla tych, którzy lubią dzielić się z innymi swoimi opiniami i 
komentarzami. Mobilna Maperia została więc stworzona dla ludzi aktywnych, otwartych na 
poznawanie nowych miejsc i chętnych do dzielenia się wrażeniami, opiniami i sugestiami dotyczącymi 
ciekawych obiektów i wydarzeń 

Co wyróżnia ten serwis? 

W dobie web 2.0 niemalże każdy serwis wciąga swoich użytkowników w interakcję. Ważne, by ta 
wspólnie tworzona platforma stanowiła żywy, atrakcyjny dla internautów organizm, w którym wciąż 
dzieje się coś ciekawego. Maperia z pewnością jest takim miejscem. To unikalne połączenie serwisu 
społecznościowego i lokalizatora internetowego. Zarówno w wersji tradycyjnej, jak i mobilnej oprócz 
bazy miejsc, ciekawych obiektów i wydarzeń, zawiera także informacje o pogodzie, repertuarze kin  
i teatrów. Za jej pośrednictwem można poznać ludzi z najbliższej okolicy, ale też z najodleglejszego 
zakątku Polski lub świata. Ponadto nawet za pośrednictwem kodu pocztowego można sprawdzić co 
dzieje się w dowolnie wybranej przez nas lokalizacji.  

Zamelduj się na Maperii 

Dzięki najpopularniejszym serwisom społecznościowym tzw. meldowanie się jest nie tylko modne, ale 
też pożądane. Nasi znajomi przyzwyczaili się do krótkich komentarzy, opinii, sugestii, informacji 
zamieszczanych przez nas na naszych profilach. Jeśli jesteśmy akurat w podróży, w ciekawym miejscu 
lub na wyjątkowym koncercie, możemy od razu poinformować o tym wszystkich zainteresowanych. 
Dzięki opcjom „Lubię to, „Byłem Tam, „Wybieram się” jesteśmy w ciągłym kontakcie ze znajomymi  
i jednocześnie polecamy im atrakcyjne obiekty lub wydarzenia, które także im mogą przypaść do 
gustu.  
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Bądź alfą i omegą dzięki wersji Beta 

Najnowsza, mobilna wersja Maperii dostępna jest w wersji Beta. Dzięki niej można dowiedzieć się 
prawie wszystkiego o swojej bliższej i dalszej okolicy. Twórcy Maperii stale dopasowują ją jednak do 
gustów i preferencji swoich użytkowników. Kolejnym krokiem będzie z pewnością natywna aplikacja 
dla telefonów z systemem Android i iOS (iPhone, iPod Touch).  
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