
Wykorzystanie  
nowych technologii  
w promocji turystyki wiejskiej 



Beacony 

Niezależne od platformy 

Nie wymagają dostępu do Internetu 

Nie pobierają danych 

Określają odległość, lokalizują 

Występują w wielu kształtach i rozmiarach 

Pozwalają tworzyć indywidualne komunikaty 

Łatwe w montażu 

Współpracują ze stronami internetowymi 

Współpracują z aplikacjami 

Posiadają własne zasilanie 



BEACONY BLUETOOTH – WYSTARCZY 

PRZYKLEIĆ NP. DO ŚCIANY OBIEKTU 

BEACONY WYSYŁAJĄ SYGNAŁY DO 

SMARTFONÓW ZA POMOCĄ BLUETOOTH 

SMARTFON WYŚWIETLA DEDYKOWANE 

INFORMACJE, JEST LOKALIZOWANY 

PANEL 

ZARZĄDZANIA 

Schemat działania beaconów 



Przykłady wdrożeń - Maryland-National Capital Park  

Beacony zostały rozmieszczone w The Indian Indian 

Village w Patuxent River Park, replikowanej wiosce Indian 

Woodland. System został zaprojektowany, aby dać 

odwiedzającym możliwość poznania historii Pierwszych 

Ludów Hrabstwa Księcia Jerzego, Maryland. Beacony 

rozmieszczone mają baterii 18 miesięcy i są zamontowane 

pod znakami informacyjnymi parku. Sygnał Bluetooth 

wyzwala treśc i edukacyjne i informacyjne dla 

odwiedzających, którzy mają zainstalowaną natywną 

aplikację na swoich smartfonach. 



Przykłady wdrożeń – Grou, wioska wodna w Holandii 

Wioska sportów wodnych w Holandii jest pierwszą w pełni 

wyposażoną w Beacony w Europie. Dostarczają one 

spersonalizowane treści odwiedzającym podczas ich wizyty 

w malowniczej wiosce sportów wodnych. Ponad 60 firm w 

Grou wdrożyło ponad 100 Beaconów. Aplikacja korzysta z 

nowoczesnej technologii , która pozwala użytkownikom 

odbierać wiadomości ze sklepów i resturacji, które 

przekazują informacje o swojej ofercie za pośrednictwem 

połączenia Smartfonów. 



Przykłady wdrożeń – Zoo Adelaide 

Beacony są wykorzystywane do uruchamiania 

komunikatów na smar t fonach odwiedzających, 

powiadamiając ich o interesujących miejscach w pobliżu 

zoo i dostarczając interesujących i praktycznych informacji, 

takich jak fakty dotyczące gatunków, lokalizacji najbliższych 

obiektów i treści edukacyjnych.  

Technologia pozwala odwiedzającym na dostęp do 

informacji specyficznych dla lokalizacji w oparciu o 

materiały wideo, audio i tekstowych. Uczniowie mogą 

uzyskać dostęp do ścieżek edukacyjnych i korzystać z nich 

w szkole, aby kontynuować naukę o zwierzętach i ich 

ochronie. 



Przykłady wdrożeń – wioska Bronte 

Aplikacja pozwala na uzyskiwanie dostępu do informacji 

historycznych z Beaconów znajdujących się w całej wiosce. 

Zapewnia mapę, która pozwala na nawigację i odkrywanie 

unikalnych historii, dostępnych do czytania lub słuchania 

na smartofnie. Informacje te zabierają odwiedzających w 

przeszłość, gdy spacerują po nabrzeżu i odkrywają, co 

sprawiło, że Bronte Village stała się wyjątkowym miejscem 

turystycznym, jakim jest dzisiaj! 



Propozycje wdrożeń 

ścieżka	do	
wodospadu	

ścieżka	do	
schroniska	

Kościół	z	XV	
wieku	

Zabytkowy	
spichlerz	



Propozycje wdrożeń 

trasa	do	doliny	

uwaga	na	
rwące	potoki	!	

Pomocy	!!!	

Beacon	umieszczony	w	odzieży	



Przyjazne dla niepełnosprawnych 

•  Powiadomienia dla niedowidzących o niebezpiecznych 

przejściach lub miejscach 

•  Powiadomienia o ułatwieniach dla niepełnosprawnych  

•  Umożliwienie zwiedzania za pomocą głosowych informacji o 

atrakcjach 

•  Głosowe informacje ułatwiające poruszanie się 

•  Polepszenie wizerunku term jako miejsca przyjaznego 

niepełnosprawnym 



Nowy kanał promocji i zaawansowana analityka 

•  Promowanie usług oraz atrakcji 

•  Powiadomienia w pobliżu atrakcji (kontekstowe) zawierające tekst, 

zdjęcie, wideo, audio 

•  Wysyłanie wiadomości zachęcających do uczestnictwa oraz 

przypomnienia o wydarzeniach, którymi są zainteresowani 

(dodanych do ulubionych) 

•  Użytkownicy mają dostęp do listy wydarzeń, którymi są 

zainteresowani  

•  Efektywna komunikacja z odwiedzającymi 
•  Analizy zainteresowań odwiedzających  

•  Rankingi najpopularniejszych wydarzeń (najczęściej 

dodawanych do ulubionych, najczęściej wyszukiwanych 

wydarzeń) 

•  Analizy odwiedzanych miejsc 

•  Rankingi najpopularniejszych miejsc 

•  Analizy zainteresowania informacjami o termach (liczba 

wysłanych, wyświetlonych wiadomości) 



Korzyści 

•  Zwiększenie korzystania z lokalnych atrakcji, sklepów, restauracji (kanał komunikacji) 

•  Większe zaangażowanie odwiedzających (dowiadują się o rzeczach których nie wiedzieli) 

•  Łatwiejsze docieranie do trudnodostępnych miejsc (lokalizacja) 

•  Zwiększenie bezpieczeństwa 

•  Ułatwienia dla niepełnosprawnych 

•  Wzrost przychodów z inwestycji w regionach 

•  Zwiększenie promocji dzięki połączeniu z  

mediami społecznościowymi 

•  Zaawansowana analityka umożliwiająca prowadzenie  

jeszcze bardziej skutecznych działań marketingowych 
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