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Lisäarvo 

Liikkeen ja palveluiden löytäminen helpottuu, imago paranee ja asiakas pääsee tutustumaan 
ennakkoon liikkeeseen. 360-kuvat näkyy myös Google Maps palvelussa. 

Palveluun sisältyy: 

• 360-kuvaus, 360-kierroksen rakentaminen: asiakkaalle toimitetaan valmis esitys, joka toimii 
selaimessa sekä mobiililaitteilla  

-  360-kierroksen sisälle voidaan lisätä esimerkiksi virtuaalitauluja tai lisätietokenttiä 

- 360-still kuvat (skaalautuu suoraan Facebookissa 360-muotoon) 

- 360-kuvien lisääminen Google Maps palveluun (kuviin lisätään liikkeen logo) 

Meillä on kokemusta useista erilaisista 360-kierrosten rakentamisesta. Parturi-Kampaamo 
liikkeitä olemme myös kuvanneet jo useita. 

         Alla yksi (Kuva alla linkki 360-esitykseen) 

           LINKKI 360-kierrokseen 

Lisää esimerkkejä löytyy kotisivuiltamme:  http://www.inspectorbros.com/360/ 

Teemme myös muita kuvauspalveluita: videot ja kuvat liiketiloista, tekniset kuvaukset jne. 
tutustu lisää kotisivuillamme 
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LISÄARVOA JA 
NÄKYVYYTTÄ 

360-kierroksella 
360-KIERROS  GOOGLE MAPS 360-KUVAT 

SUOMEN HIUSYRITTÄJÄT RY:N JÄSENLIIKKEILLE 

360-KUVAUKSET JA VIRTUAALIKIERROKSET

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspectorbros360/Salon+Josefina/Salon+Josefina+360+tour.html
http://www.inspectorbros.com/360/
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Hinnoittelu 
360-kierrokset 
ALLA OLEVISTA HINNOISTA ANNAMME -10% alennusta Suomen Hiusyrittäjät Ry:n jäsenliikkeille 

Hinnat alkaen 150€ + alv (alkaen hinta sisältää 3kpl 360-kuvia) 
seuraavat kuvat 50€ + alv 

Hinnoitteluun vaikuttaa liikkeen koko. 
Suurin osa sijoittuu hinnaltaan välille (pieni liike) 150€+ alv -  (keskikokoinen tai suuri liike) 400€+alv.   
Annamme aina tarkan hinnan heti keskustelun jälkeen. 

360-kierrokseen on mahdollista upottaa lisätietoa esimerkiksi:  
- kuva, hinnasto, aukioloaikoja jne. 

(matkakorvaukset sisältyy hintoihin seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, 
Kirkkonummi, Kerava, Järvenpää, Tuusula) muut paikkakunnat sopimuksen mukaan  
—> jos useampi liike tilaa kerralla muilla paikkakunnilla yhteistilauksena niin matkakorvauksista voidaan 
neuvotella) 
Palvelu sisältää: 
- 360-kuvaus 
- kuvien käsittely ja asiakkaan logon lisääminen kuviin 

- 360-kierroksen rakentaminen:  asiakkaalle toimitetaan valmis 360-kierros paketti sekä linkki 
(linkki toimii suoraan selaimessa: voi upottaa kotisivuille tai jakaa suoraan sellaisenaan eteenpäin) 

Valmis 360-kierros paketti tallennetaan InspectorBros Aerial Oy:n palvelimelle. Tarjouksen hintaan 
sisältyy 1v. InspectorBros Aerial Oy palvelin tilan käyttö. Jos asiakas haluaa käyttää palveluntuottajan 
palvelintilaa 1v. jälkeen niin veloitamme tästä 20€/v + alv   

- 360-kierroksen sisälle 2 kpl lisätietokenttiä (kuva, hinnasto, aukioloaika tms.) lisätietokenttiin 
voidaan tehdä linkki jota klikkaamalla pääsee esim. hinnastoon, yhteystietoihin, kotisivuille 

- yksittäiset 360-kuvat erikseen toimitetaan asiakkaalle (jotka kierroksessa) skaalautuu suoraan 
360-muotoon Facebookissa 

- 360-kuvien lisääminen Google Maps palveluun (kuviin lisätään liikkeen logo) 

- Käyttötuki (käytön opastus tarvittaessa) ja toimivuustakuu 

Yhteistyö terveisin 

Toni Jalava 

InspectorBros Aerial  Oy 

+358(0)44 970 6436 
toni@inspectorbros.com 
info@inspectorbros.com 
www.inspectorbros.com
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