
Nawigacja. Styl podróży, Styl Życia, Styl 
Biznesu.





• prawie 1 500 000 zarejestrowanychUżytkownicy

• 2 000 000 preinstalowanych aplikacji na 
telefonach i tabletachPreinstalacje

• ponad 1 400 000 ułożonych tras w miesiącuTrasy

• ponad 100 mln kilometrów przejechanych z NE w 
miesiącu Nawigacja

NaviExpert - FAKTY



Operatorzy
Producenci 
telefonów

Technologia, dostawcy map i 
kontentu

Partnerzy



dostawca rozwiązań nawigacyjnych dla głównych operatorów komórkowych

NaviExpert – lider rynku operatorskiego



Obsługiwane systemy operacyjne: 

Kompatybilność aplikacji

Ponad 300 obsługiwanych modeli telefonów komórkowych i tabletów: 

wkrótce



NaviExpert – lider rynku

Kompatybilność 
systemu

Android, Java, Bada, 
RIM, Symbian

Wkrótce WM7 i iOS
Android Symbian

Windows Mobile, iOS, 
Android

Kompatybilność
urządzeń

>300 60 70 92

Dynamiczne dane 
trafficowe

Wizualizacja danych 
trafficowych na mapie

Autoprzeliczanie trasy

Komunikacja Miejska

Dynamiczne POI

Funkcje 
społecznościowe



System NaviExpert

Hotel

Apteka
Pizza

Film





NaviExpert – Styl podróży 

nawigacja: samochodowa, piesza i 

komunikacją miejską - zawsze pod ręką w 

telefonie 

precyzyjne wyznaczanie trasy omijającej 

korki i utrudnienia drogowe na podstawie 

dynamicznych danych trafficowych

wizualizacją natężenia ruchu w postaci 

kolorów na drogach

darmowa, zawsze aktualna mapa, 

dostępna online od razu po zainstalowaniu 

aplikacji 

bieżące informacje o remontach,  

utrudnieniach, fotoradarach, kontrolach

stała wymiana informacji: Użytkownicy –

system NE

bogata i elastyczna oferta abonamentów

atrakcyjne warunki przedłużania licencji



Zawsze aktualne mapy i informacje o stanie dróg:

rzeczywiste dane o natężeniu ruchu drogowego 

w technologii Community Traffic online

sytuacyjne autoprzeliczanie trasy na podstawie 

aktualnych danych trafficowych

bieżące informacje o remontach i utrudnieniach

najnowsze odcinki dróg

ostrzeżenia o fotoradarach, miejscach częstych 

kontroli drogowych i czarnych punktach

bieżące informacje pochodzące od wielotysięcznej 

społeczności Użytkowników nawigacji NaviExpert

ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości 

sygnalizowane graficznie i głosowo

kontrolowanie  poziomu spalania paliwa dzięki nowej 

trasie ECO

Nawigacja samochodowa



Szybciej i sprytniej, dzięki CT online:

sytuacyjne autoprzeliczanie trasy na podstawie aktualnych danych trafficowych

omijanie dynamicznie powstających korków i utrudnień

wybór skrótów znanych tylko lokalnym ekspertom 

wiarygodne planowanie czasu jazdy

korzyści: od 10 do 50% szybsze dotarcie do celu

Wizualizacja i omijanie korków –
dynamiczne dane o natężeniu ruchu



Udział Społeczności NaviExpert

Bezpieczniej, dzięki stałej wymianie informacji - Użytkownik          System

informacje o ograniczeniach prędkości, niebezpiecznych miejscach, 

fotoradarach, kontrolach drogowych

bieżące aktualizacje o remontach i robotach drogowych

stała aktualizacja zgłoszeń



Oszczędność czasu*

http://blognavi.pl/naviexpert-nawigacja-gsm-online/6-funkcje-naviexpert/185-test-systemu-community-traffic-online





Telefon – nieodłączny przyjaciel



Fenomen smartphone’a



Mobile – nowa rzeczywistość



Przyszłość jest mobilna



Polski rynek mobilny



58%
54%

44%

zabić czas gdy się nudzę lub
czegoś szukam

odnaleźć drogę (GPS, Google
Maps)

Oszczędzić czas

Korzystanie z mediów mobilnych pozwala mi..

67%

59%

57%

sposób żeby mieć wszystko pod
reką

sposób żeby zawsze być w
kontakcie z rodziną i

przyjaciółmi

szybki i skuteczny sposób
zdobywania informacji w
każdym czasie i miejscu

Media Mobilne to..

58%

56%

57%

53%

Komunikatory Poczta elektroniczna Wyszukiwarki Internet przez aplikacje

Wykorzystanie Internetu w komórce w 
pracy / domu

50%

35% 34%

Plany miast/GPS/Geolokalizacja Wyszukiwarki Komunikatory

Wykorzystanie Internetu w komórce w środkach
komunikacji (transport publiczny)

Użytkownicy mediów mobilnych w Polsce
analiza rynku

Źródło: Mobile Orange Exposure
(n=1000)



Podsumowanie analizy rynku

W Polsce 16% (ok. 339 tyś) użytkowników mediów mobilnych deklaruje, że jest 
zainteresowanych reklamą mobilną. 

Główne zalety reklamy mobilnej

• Wszechobecność – medium 24/7.
• Personalizacja – precyzja dotarcia do konkretnego odbiorcy, mediów indywidualnego 
użytku.
• Interakcja – nawiązanie komunikacji i angażowanie klienta.
• Dialog – budowanie relacji między brandem a klientem.
• Targetowanie behawioralne i geodemograficzne.
• Innowacyjność – budowanie świadomości/wizerunku marki.
• Multichannel – realizacja kampanii reklamowych w wielu kanałach mobilnych, 
połączenie działań typu push/pull.

Źródło: Mobile Orange Exposure (n=1000)

Mobilne wyszukiwarki mają szansę stać się równie lub nawet bardziej istotnym 
rozwiązaniem w sferze mobilnej niż w środowisku przewodowym. Aplikacje 
umożliwiające prezentację „wyniku wyszukiwania” w telefonach komórkowych stają 
się atrakcyjnym rynkiem ekspansji.



Świat się zmienia



Znajdziesz wszystko:

bogata baza – ponad 340 tys. użytecznych miejsc 

POI z wyczerpujące opisami

adresy, ciekawe miejsca, repertuar kin oraz 

wydarzenia kulturalne i sportowe

telefon do POI, linki www

rezerwacja hoteli

dane od zewnętrznych operatorów: eholiday.pl, 

gatronauci.pl, sybil.pl

41598 recenzji dla 14208 lokali w 1448 miastach z 

całej Polski (oceny pochodzące bezpośrednio od 

Użytkowników)

Znajdziesz szybko:

rozbudowana wyszukiwarka kontekstowa

wystarczy wpisać lub powiedzieć słowo klucz, skrót lub 

synonim 

Dynamiczna baza POI i wyszukiwarka













Statystyki dla kategorii Finanse – liczba 
zapytań

1693 1720 1787 1680 1624
1841 1877

2514

5488

9386

7473

5148
5477

4084

Finanse

słowa kluczowe definiujące przynależność zapytania do grupy zapytań
bank, bankomat, euronet, pko, pekao, wbk, polbank, ing, eurobank, bph, bank handlowy, bgz, bnp paribas, millenium, getin

Wdrożenie 
funkcjonal
ności

Pozyskiwanie partnerów – zasilenie POI

Wyszukiwania POI bez wsparcia marketingowego

Total 

57 792 

zapytania



Statystyki dla kategorii stacje paliw – liczba 
zapytań

2564 2514 2569 2643 2579
2755

2577
2806

3041

3726
3534

3733
3584

3362

stacje_paliw

słowa kluczowe definiujące przynależność zapytania do grupy zapytań - paliwo, gaz, orlen, shell, statoil, bp, stacja, neste, lotos, bliska, cpn

Wdrożenie 
funkcjonal
ności

Pozyskiwanie partnerów – zasilenie POI

Wyszukiwania POI bez wsparcia marketingowego

Total 

41 987

zapytania



Oraz…..



Wybieranie głosowe

Mów do 

mnie…

Wybierz cel 
i nawiguj…

pizza



Nawigacja środkami komunikacji miejskiej

najszybsze połączenia tramwajowe, 

autobusowe, kolejką miejską  i 

warszawskim metrem

podana liczba i lokalizacja przystanków, 

przesiadek oraz estymowana cena biletów

stałe śledzenie pozycji GPS

Nawigacja piesza

podpowiedzi którędy i jak można przejść 

pieszo zmieniając środek komunikacji

stałe śledzenie pozycji GPS

Miejski koncept nawigacji



Udostępnianie ciekawych miejsc oraz 

lokalizacji GPS 

Prosty sposób na komunikację ze znajomymi:

wysyłanie i odbieranie lokalizacji poprzez SMS

udostępnianie lokalizacji na profilu Facebook

poprzez aplikację NaviLocator

Spotkanie 

tutaj…



NaviExpert – darmowe usługi

NaviExpert oferuje szereg darmowych funkcjonalności, 
które są dostępne bez konieczności zakupu abonamentu 
nawigacyjnego, czyli:

wizualizacja dynamicznego trafficu na mobilnej 
mapie Polski

możliwość przeglądania bogatych zasobów 
mobilnej mapy Polski:

informacje o remontach i utrudnieniach

baza fotoradarów, kontroli drogowych i niebezpiecznych 
punktów

ograniczenia prędkości na drogach

oznaczone kolorami strefy parkowania

darmowy 7 dniowy test nawigacji

rozbudowany POI Explorer wraz z dostępem do pełnej 
bazy POI, bazy wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
repertuarów kin

funkcja Wskaż kierunek

funkcje społecznościowe – udostępnianie lokalizacji 

na Facebooku poprzez aplikację NaviLocator



Webplaner – korkosfera.pl

codzienna 
aktualizacja:

fotoradarów i 
ostrzeżeń

remontów,  
utrudnień oraz 
nowo oddanych 
odcinków

wizualizacja 
dynamicznych danych 
trafficowych

możliwość układania 
tras i porównywania 
tras alternatywnych

wyszukiwarka 
punktów i adresów



Android Market – darmowe aplikacje

Korkosfera.pl

przeglądanie mobilnej mapy Polski

wizualizacja dynamicznego trafficu

śledzenie pozycji GPS w widoku 3D

wyszukiwanie adresów, tysięcy użytecznych miejsc i wydarzeń w okolicy

ograniczenia prędkości, informacje o remontach i utrudnieniach drogowych

CityZenek

planuje podróż środkami komunikacji 
miejskiej

informuje jaka jest liczba przystanków, cena 
biletów i czas podróży

wskazuje miejsca przesiadek

na mapie pokazuje aktualną pozycję GPS

wyszukuje tysiące użytecznych miejsc i 
wydarzeń w okolicy



Nagrody i wyróżnienia

Red Herring 2008 contest – NaviExpert wśród 200 najbardziej innowacyjnych firm na świecie.

Nagroda „Szeroki Pas” od Computerworld
Półfinalista konkursu NAVTEQ Global LBS Challenge  (najważniejszy światowy konkurs w branży 
nawigacyjnej)
Usługa roku 2010 - Złota Antena Świata Telekomunikacji
Europejski Standard 2010 – Rzeczpospolita
Laur Konsumenta – Odkrycie roku 2010 
Medal Android.com.pl dla najlepszej nawigacji na Androida 2011– głosowanie Użytkowników



Zapraszam na:

www.naviexpert.pl

www.korkosfera.pl

www.blognavi.pl

Pozdrawiam

Marcin Brysiak

mbrysiak@naviexpert.pl

+48 502 916 263

Dziękuję


