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Maperia.pl  
 10 marca 2010, 18:20  
 
Maperia.pl to lokalizator internetowy, posiadający cechy serwisu 
społecznościowego, dzięki któremu użytkownicy mają  możliwość 
zamieszczania zdjęć, filmów wideo oraz opinii 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 okreś leniu 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 odnaleźć ciekawe
zabytki, atrakcyjne noclegi i dobre restauracje, zapewni niezapomniane doznania amatorom sztuki,
odwiedzającym kina, teatry, opery i f i lharmonie, 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 s ię na nim w wybrany przez siebie sposób. 
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zobacz również: 
BIEC: Druga połowa roku z wyższą inflacją  

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów
i usług konsumpcyjnych wzrasta od czterech miesięcy. Druga połowa bieżącego roku może przynieść 

dość szybkie odbicie cen w gospodarce. Przedsiębiorstwa wyc... (...dalej)  

Wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo energentyczne  
Dnia 11 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (dalej 

#8222;nowelizacja#8221;, Dz. U. Nr 21, poz. 104), której celem jest wdrożenie dyrektywy 2005/89/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r., ...... (...dalej)  
•  Rosyjskie muzeum wódki  

•  Giełdy: Na rynkach widać przesilenie  
•  Tydzień: Nie zabraknie ciekawych publikacji  

 
 

BIZNES / Wiadomości

Wiadomości

« powrót

Dodaj komentarz

Tagi: 

     

© 1999-2008 Panorama Internetu , Grupa Panorama Internetu:  Portal PanoramaInternetu.pl  Katalog Anonser.pl  Wyszukiwarka Gooru.pl 

internetu 

PANORAMA 
biznesu

 

  

http://www.panoramainternetu.pl/archiwum
http://komunikator.panoramainternetu.pl/poczta/
http://komunikator.panoramainternetu.pl/poczta/
http://www.panoramainternetu.pl/rss_feeds/
http://www.panoramainternetu.pl/rss_feeds
http://komunikator.panoramainternetu.pl/sms/
http://komunikator.panoramainternetu.pl/sms/
http://komunikator.panoramainternetu.pl/chat/
http://komunikator.panoramainternetu.pl/chat/
http://www.panoramainternetu.pl/member/account.php?u=/serwis/biznes/
http://www.panoramainternetu.pl/member/account.php?u=/serwis/biznes/
http://www.panoramainternetu.pl/
http://katalog.anonser.pl/
http://prawo.panoramainternetu.pl/
http://ec.panoramainternetu.pl/
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/biznes/index.php
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/biznes/instytucje/index.php
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/biznes/gieldy/index.php
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/biznes/online/index.php
http://forum.panoramainternetu.pl/index.php?bid=5
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/biznes/katalog.php?id_category=BizEkon
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/biznes/katalog.php?id_category=GospodPrzem
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/biznes/katalog.php?id_category=PrawoPodatki
http://biznes.panoramainternetu.pl/katalog/
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/katalog/c/BizEkon
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/katalog/c/Edukacja
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/katalog/c/GospodPrzem
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/katalog/c/KompInt
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/katalog/c/Masmedia
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/katalog/c/Spoleczenstwo
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/katalog/c/Swiat
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/katalog/c/PrawoPodatki
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/katalog/c/Zakupy
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/katalog/c/KultSztuk
http://biznes.panoramainternetu.pl/katalog/
http://biznes.panoramainternetu.pl/serwis/biznes/
http://maperia.pl/
http://inwestycje.pl/start_up/maperia_pl_;84578;0.html
javascript:history.back();
http://www.panoramainternetu.pl/forum/topic_add.pl?bid=53&article=5066922&add_comment=1
http://biznes.panoramainternetu.pl/articles/biznes_wiadomosci/5067117/BIEC:_Druga_polowa_roku_z_wyzsza_inflacja.html
http://biznes.panoramainternetu.pl/articles/biznes_wiadomosci/5067117/BIEC:_Druga_polowa_roku_z_wyzsza_inflacja.html
http://biznes.panoramainternetu.pl/articles/biznes_wiadomosci/5067115/Wejscie_w_zycie_nowelizacji_ustawy_Prawo_energentyczne.html
http://biznes.panoramainternetu.pl/articles/biznes_wiadomosci/5067115/Wejscie_w_zycie_nowelizacji_ustawy_Prawo_energentyczne.html
http://www.panoramainternetu.pl/articles/biznes_wiadomosci/5067114/Rosyjskie_muzeum_wodki.html
http://www.panoramainternetu.pl/articles/biznes_wiadomosci/5067111/Gieldy:_Na_rynkach_widac_przesilenie.html
http://www.panoramainternetu.pl/articles/biznes_wiadomosci/5067109/Tydzien:_Nie_zabraknie_ciekawych_publikacji.html
http://24online.panoramainternetu.pl/kalendarium/index.php?q=&szukaj=Szukaj
http://www.alexa.com/data/details/main?url=http://www.panoramainternetu.pl
http://www.panoramainternetu.pl/portal_map/index.php
http://www.panoramainternetu.pl/
http://www.anonser.pl/
http://www.gooru.pl/

