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Η ΔΙΕΘΝΗΣ εφαρμογή εγγύτητας UBIZ για κινητά 

Εγγύτητας εννοούμε ότι σε όποιο σημείο, 

βρεθούμε και έχοντας ανοιχτό το GPS, η 

εφαρμογή εντοπίζει που βρισκόμαστε και μας 

δείχνει σε κατηγορίες όσους έχουν 

καταχωρηθεί σε αυτήν σε μια διάμετρο από 

600 μέτρα έως και 20 χιλιόμετρα γύρω από 

το σημείο που βρισκόμαστε. Αν 

μετακινηθούμε η εφαρμογή κάνει σάρωση 

της περιοχής και ανανεώνει τις λίστες της. 

Ένα δυνατό και μοναδικό εργαλείο, που 

διαθέτει η εφαρμογή, είναι η δυνατότητα 

αποστολή ειδοποίησης στα κινητά της 

περιοχής, με ευθύνη  του αρμόδιου τμήματος 

της εταιρίας μας, τα οποία έχουν την 

εφαρμογή, έως και με συχνότητα μία 

ειδοποίηση ανά 24 ώρες, με την οποία 

ειδοποίηση γίνεται παρουσίαση ολόκληρης της διαφήμισης ανεξάρτητα από τις άλλες οι οποίες υπάρχουν στην 

διάμετρο των 20 χιλιομέτρων. 

Αυτό το εργαλείο της ειδοποίησης δίνει τη δυνατότητα σε κάθε προβαλλόμενο-διαφημιζόμενο να έχει άμεση, 

καθημερινή πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό της περιοχής του καθώς και στους ήδη πελάτες του, οι οποίοι 

έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή δωρεάν στο κινητό τους, καθώς και σε όποιον επισκέπτη, τουρίστα κλπ 

βρεθεί στην περιοχή. Επίσης την ειδοποίηση λαμβάνουν και όλοι όσοι έχουν κάνει like στην εκάστοτε 

καταχώρηση άσχετα αν βρίσκονται στην περιοχή ή σε άλλη περιοχή ή χώρα ώστε να λαμβάνουν πάντα τα νέα 

της επιχείρησης που τους ενδιαφέρει. 

Έτσι η κάθε επιχείρηση μπορεί να ενημερώνει, με κείμενο περιγραφής έως 250 χαρακτήρες καθώς και με 

σχετική εικόνα, το κοινό για τις προσφορές, τα νέα, τα προϊόντα της  ή ότι άλλο επιθυμεί. 

           Οι δυνατότητες που δίνει η εφαρμογή κατηγορίας Ubiz Pro σε κάθε προβαλλόμενο 

επιχειρηματία: 

✓ Εμφάνιση της επιχείρησης (ξενοδοχείο, γραφείο, κατάστημα, ιατρείο, συνεργείο, καφέ κλπ.)στα 

κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται σε διάμετρο μέχρι και 20χλμ. γύρω από την έδρα της 

επιχείρησης. 

✓  8 Διαφορετικά Ενεργά Banners(κάρτες ή φωτογραφίες) που προβάλλονται με την σειρά που 

επιθυμεί ο επαγγελματίας στις οθόνες των κινητών. 

✓ Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης & επικοινωνίας για κάθε σημείο πώλησης. 
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✓ Σύνδεσμος (link) για το site / e-shop 

✓ Σύνδεσμος (link) για το Facebook 

✓ Σύνδεσμος (link) για το Twitter 

✓ Σύνδεσμος (link) για το e-mail 

✓ Σύνδεσμος (link) για το τηλέφωνα ή το κινητό 

✓ Χάρτης με την ακριβή διεύθυνση. 

✓ Ενεργός σύνδεσμος χάρτη με φωνητική πλοήγηση μέσω του GPS του κάθε κινητού 

✓ Δυνατότητα Like της Ubiz και ενημέρωση όλων των κινητών σε εγγύτητα για τα likes. 

✓ Share με όλα τα δίκτυα (facebook, google+, twitter, hootsuite, messenger, linkedin, pinterest, 

pixer, email, gmail, sms, viber, whatsapp, keep, hangout, drive, bluetooth, dropbox, evernote, κτλ). 

✓ Ενημέρωση πραγματικού χρόνου για όλα τα κινητά της περιοχής του επαγγελματία 

/επιχειρηματία και κατά συνέπεια ευκολία στην δημιουργία νέων πελατών. 

✓ Chat κειμένου και φωτογραφίας με υποψήφιους πελάτες. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ενεργή 

και άμεση υποστήριξη στους πελάτες, για θέματα που αφορούν τις προσφορές του επαγγελματία 

/ επιχειρηματία. 

✓ Χώρος για προσφορές (τίτλος, κείμενο) που επιδέχεται όσες αλλαγές επιθυμεί ο επαγγελματίας / 

επιχειρηματίας, κάθε μέρα και κάθε στιγμή. 

✓ Μια προώθηση προσφοράς (Push Technology)με δυνατότητα αποστολής ειδοποίησης κάθε 24 

ώρες σε όλα τα κινητά σε εγγύτητα (365 ημέρες τον χρόνο!). Αυτό συμβαίνει ακόμα και εάν οι 

καταναλωτές έχουν κλειστή την εφαρμογή στο κινητό τους. 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ UBIZ  
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