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Radost z cestování

Multimediální digitální platforma která

propojuje turisty s

destinacemi a atrakcemi

SmartGuide

info@smart-guide.org
www.smart-guide.org
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Provázíme turisty ve více než 600 destinacích

Featured in

travel startup of the year

700 000
spokojených uživatelů

regional winner

Partnerství
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Doporučené 
trasy

SmartGuide promění mobilní telefon v osobního multimediálního průvodce

Download SmartGuide app

Offline mapy 
s trasami

Informace k 
poslechu během 

chůze
Vícejazyčné texty 

a audio
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Platforma – SmartGuide

Dodavatel obsahu – partner (B2B)
(regiony, destinace, atrakce, cest. kanceláře, dopravní firmy, apod.)

Uživatel – turista (B2C)
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SmartGuide pro turistu (B2C)
• Nástroj, který ZLEPŠUJE KOMFORT TURISTY při cestování

• Pouze JEDINÉ STAŽENÍ s okamžitým přístupem 

k  VOLNÉMU OBSAHU na celém světě

• Univerzální zdroj TURISTICKÝCH INFORMACÍ 

- aplikace použitelná ve VENKOVNÍM i VNITŘNÍM prostředí
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SmartGuide pro turistu (B2C) v navštívených destinacích

• Možnost zakoupení rozšíření obsahu – průvodce v atrakcích, speciální trasy

• Poznávání vlastním tempem, žádné skupinové aktivity

– zvýšená ochrana zdraví

• Vychutnání si daného místa díky poslechu lépe než při čtení, 
lepší poznání, porozumění jeho esenci
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Co SmartGuide nabízí B2B partnerům?
• Mobilní aplikaci BEZ STAROSTÍ

• Potenciál MOŽNÝCH ÚSPOR, stejně jako NOVÉHO ZDROJE PŘÍJMŮ

• ZLEPŠENÍ uživatelské zkušenosti, vyšší viditelnost

• BIG DATA - zpětná vazba ohledně chování zákazníků i trendů
(v souladu s GDPR)

VSTUPNÍM VKLADEM B2B partnera do spolupráce je OBSAH



SmartGuide 8

Obsah může být publikován během několika dnů

místa a trasy

texty průvodců

fotografie

VÁŠ OBSAH

SmartGuide

Přidání map
Rozšíření 

obsahu
Nahrání audia

DIGITALIZACE SPOKOJENÝ 
NÁVŠTĚVNÍK

- obvykle poskytnuté partnerem
- na míru potřebám – pro placený

i neplacený obsah
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Datová analýza SmartGuide
Již žádné hádání ohledně chování návštěvníků. 

• Kdo jsou vaši návštěvníci?

• Která místa navštěvují?
Kde tráví svůj čas?

• Co je zajímá?
• V čem se liší chování tuzemských 

návštěvníků od zahraničních?
Co skutečně zajímá návštěvníky 
dané národnosti?

• Jaká zlepšení navrhují návštěvníci?
• atd.

Získejte bezkonkurenční vhled do datových analýz.Chcete lépe porozumět svým 
návštěvníkům?
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SmartGuide –monetizace obsahu pro B2B partnery

• Stažení obsahu B2C uživateli do „off-line“ módu

• Podíl na výnosech z placeného obsahu 
(např. privátní trasy)
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Příklad obchodní kalkulace pro B2B partnera
Pro každého partnera vytvoříme 
nabídku na míru, např.:

• 70 000 návštěvníků za rok

• 10 500 stažení za rok

• 59 CZK cena za stažení

• 50 000 CZK jednorázové fixní 
náklady

• 12 000 CZK poplatek údržby za 
měsíc

pak

po 2,07 měsících – generujete profit

po 1 813 staženích – generujete profit

bod zlomu
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Kumulativní výnos prodeje SmartGuide za 12 měsíců

cash-flow QR kumulativně cash-flow APP kumulativně
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Jste připraveni se 
připojit k budoucnosti 

cestování?

Request free consultation

info@smart-guide.org
www.smart-guide.org

This is just a prototype of AR feature upgrade we are planning, not actual product yet

KONTAKT:
Aleš Holan

Tel. 737 272 831, e-mail: ales.holan@smart-guide.org
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