QUEM SOMOS
A Imóvel Panorâmico é uma Startup de
Tecnologia especializada no desenvolvimento
de Tour Virtual 360 Imersivo.
Com selo de Agência de Confiança Google
Street View, a empresa iniciou suas atividades
estendendo o Street View para dentro das
empresas através do tour virtual, uma grande
novidade para os usuários do famoso mapa
do Google, agora é possível não só visualizar
a fachada de uma loja, mas também clicar
nela e entrar dentro do estabelecimento
através do tour virtual.

QUEM SOMOS
Com o tempo, sempre pensando em agregar valor ao tour
virtual do Street View, a Imóvel Panorâmico desenvolveu o
Tour Virtual Imersivo, com a possibilidade de rechear uma
imagem 360 graus de informações como textos, fotos,
vídeos, formulários, criando uma interatividade e gerando
leads.
Isto fez com que o Tour Virtual Imersivo se tornasse uma
ferramenta perfeita para divulgação não só da estrutura da
empresa, mas também mostrando todos os seus produtos
e serviços, e principalmente seus diferenciais, transmitindo
credibilidade ao usuário, além da exclusividade de poder
conhecer a empresa de uma forma inovadora, a qualquer
hora, através de qualquer dispositivo.

EXEMPLO DE TOUR VIRTUAL IMERSIVO
Clique e conheça o Kayamã 5 Estrelas, o maior Barco Hotel do Pantanal Sul Matogrossense.

- Clique na imagem ao lado e
conheça este incrível Barco Hotel.
- Todas as imagens são 360 graus,
basta arrastá-las com o dedo ou o
botão
esquerdo
do
mouse
pressionado para visualizar tudo ao
redor.
- Para mudar de cena acesse os
menus laterais ou clique nos
hotspots de navegação, ícones
piscantes espalhados pela imagem
360.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO
1 – RETENÇÃO DE CLIENTES
Um dos principais benefícios do Tour Virtual é o tempo que o
usuário permanecerá na informação da sua empresa.
O tour faz com que os usuários fiquem em média 5 x mais
tempo no website ou Facebook da empresa, mostrando
principalmente para os sistemas de busca que existe
relevância nas informações disponibilizadas pela sua
empresa, otimizando significantemente o ranqueamento
principalmente no Google.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO
2 – MAIOR CREDIBILIDADE
Cada vez mais os clientes buscam referências para consumir
produtos e serviços, normalmente por indicações de amigos ou
conhecidos. Quando alguém encontra e conhece a sua empresa
pela primeira vez e não tem referências a respeito dos seus
produtos ou serviços, o tour virtual é uma ferramenta incrível para
dar credibilidade e mostrar a solidez da estrutura da sua empresa,
dos seus diferenciais e impactar positivamente o cliente já no
primeiro contato. Potencializando o interesse no seu negócio.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO
3 – ATRAI MAIS CLIENTES

Uma pesquisa realizada pelo Google aponta que as
fichas das empresas (Google Business) com tour virtual
tem o dobro de interesse, o que o torna uma ferramenta
excelente para engajar novos clientes. Além disso, por
se tratar de uma inovação imersiva, o usuário tem uma
experiência incrível e consequentemente acaba
divulgando para amigos e pessoas interessadas de suas
redes de contato e redes sociais.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO

4 – AUMENTA O NÍVEL DE COMPETITIVIDADE

As empresas estão investindo cada vez mais em mídias
digitais e em tecnologia para tornar mais inteligente e enxuta
a busca por novos clientes, acompanhando o crescente
interesse nos usuários por algo diferente, que cause uma
experiência nunca antes sentida. Você está diante de uma
oportunidade para sair na frente, e mostrar que a sua
empresa está antenada nas inovações do mercado.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO
5 – AMBIENTE RESPONSIVO
Algumas empresas ainda pecam neste quesito e
não possuem todo material digital da sua empresa
rodando de forma responsiva, ou seja, se
adaptando a qualquer dispositivo. As pessoas estão
centrando cada vez mais os acessos a website, emails e mídias sociais no celular ou tablet. O Tour
Virtual Imersivo é pensado para se adaptar a estes
dispositivos, atingindo 100% dos usuários digitais.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO
6 – APRESENTA ÓTIMO RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO
O tour virtual custa menos do que você imagina e o retorno
sobre o investimento é sentido logo nos primeiros meses. Entre
os diversos investimentos realizados pelas empresas em
mídias online e off-line, o tour virtual se destaca como um dos
mais eficazes, não só por concentrar a maioria das informações
focadas na captação de novos clientes, mas também por ser
responsivo, poder ser divulgado em materiais impressos e
despertar um grande interesse do público em geral.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO
7 – USO DO QR CODE PARA POTENCIALIZAR A DIVULGAÇÃO
O QR Code, código de barras criado para ser rapidamente lido e interpretado pela
câmera dos aparelhos celulares, permite uma forma incrível de divulgação de material
de marketing online em mídias impressas, potencializando a divulgação de websites,
dados de contato e até pagamentos via smartphone. Esta tecnologia, quando alinhada
ao tour virtual imersivo, pode levar os usuários para o interior da sua empresa através
de qualquer divulgação em mídia impressa, seja em um jornal, revista, fachadas, ou
até mesmo em cardápios de restaurantes e caixas de pizza. Além de despertar a
curiosidade nas pessoas em saber qual informação está inserida no QR Code.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO

8 – SUA EMPRESA ABERTA 24 HORAS POR DIA

O tour virtual permite que sua empresa ou imóvel esteja com
as portas abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto
faz com que os clientes possam caminhar pelos ambientes da
empresa em um “turismo virtual” a qualquer hora do dia, seja
em uma roda de amigos em que surgiu o interesse em buscar
o produto ou serviço da sua empresa, ou até mesmo a noite
com a família.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO
9 – OTIMIZAÇÃO DO TEMPO
Para alguns segmentos de empresas, o tour virtual imersivo poupa
um tempo precioso, quando bem desenvolvido e abrangendo toda
a estrutura da empresa, pode ser utilizando tanto pelo cliente, que
economiza tempo conhecendo tudo através do tour, quanto para o
empresário, que pode mostrar e explicar sua empresa como um
todo através do tour virtual, seja um colégio ou um corretor de
imóveis, ambos terão poupado um precioso tempo e uma boa
caminhada, podendo focar no que realmente interessa.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO
10 – GERAÇÃO DE LEADS QUALIFICADOS

O tour virtual faz com que os usuários fiquem mais
propensos em agendar uma visita presencial após
conhecerem toda a estrutura da empresa, bem como os seus
diferenciais, potencializando o contato com a empresa
através das diversas formas disponibilizadas no tour, seja
pelo Whatsapp, por e-mail, ou pelo preenchimento de um
formulário, convertendo-o em um lead com informações
suficientes para se tornar um futuro cliente.

11 BENEFÍCIOS DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO

11 – INTERAÇÃO COM ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL
O Tour Virtual Imersivo é compatível com óculos de Realidade
Virtual (VR) e proporciona ao usuário a sensação de estar
fisicamente dentro do ambiente, podendo inclusive navegar
pelos ambientes sem usar as mãos. Como se pudesse vestir a
tecnologia e potencializar o conhecimento sobre a estrutura,
produtos e serviços de uma empresa.

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO TOUR VIRTUAL IMERSIVO
O tour virtual pode ser desenvolvido para diversos segmentos, todos com a sua particularidade e formas
personalizadas de alcançar o objetivo proposto.
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ENTRE EM CONTATO
Quer impactar os seus clientes com esta tecnologia? Entre em contato conosco e agende uma visita.

ENDEREÇO
Edifício The Diplomat:
Avenida dos Trabalhadores, 116
Sala 1706 (17º andar)
Bairro Castelo Branco
Indaiatuba – SP
CEP: 13338-050

Grave as informações de contato
em seu celular com o QR Code

TEL / WHATSAPP
(19) 4105-8827
(19) 98817-8068

WEBSITE / EMAIL
www.imovelpanoramico.com.br
contato@imovelpanoramico.com.br

