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MEKAN 360 NEDİR ?
Virtual tour ( 360 derece sanal gezinti ) tabanlı otel
ve Türkiye Rehberidir.
Kendi Sektöründe Dünyanın sayılı firmalarından
olan Axima firması , T.C Turizm ve Kültür Bakanlığı
destekli Evliyacelebi.tv projesi dünyanın en büyük 360
derece sanal gezinti platformudur. Toplamda 560 bin
fotoğraf, 150 bin adet sanal tur dan oluşan proje
kapsamında Türkiye’nin tarihi ve kültürel mekanlarının
yanı sıra mekanıyla para kazanan işletmelere yönelik
çalışma yapılmaktadır. Firmaların arama motorlarında
ve sistem içerisinde bulunabilirliğini ve her açıdan
kendilerini ifade etmeleri noktasında destek sağlayan
sistemdir. Tarihi turistik mekanlarla beraber firma ve
işletmelerin de aynı platformda ve aynı formatta yer
alabilmesi için mekan360.com, ve şehir kent portalları
(www.izmirfx.com,www.erzurumfx.com,www.antalyaf
x.com v.b. hazırlanmıştır.
Otelfx projesi kapsamında; oteller kendi kategorilerinde 360 derecelik bir platformda tesislerini ve
tesislerine yakın turizm mekanlarını anlatabileceklerdir. Evliya Çelebi projesi kapsamında
hazırlanan 3 boyutlu bölge tanıtım infoları otellerin
kullanımına ücretsiz verilecek, ulusal ve
uluslararası fuar ve etkinliklerde Türkiye’nin turizm
değerleri ile beraber, tesis ve işletmelerin
sunumlarıda yapılacaktır.

İNTERAKTİF DVD
Etkinliklerde ve fuarlarda
dağıtılacak, gelen misafirlere
verilecek, turizm acenta
işletmelerinin kentin anlatımında
ve sunumunda kaynak olabilecek,
interaktif medyanın tümleşik
argümanlarının ve sanal tur
içerikli bir tanıtım CD sinden öte
kentin arşiv ve sunumunun
yapıldığı kaynak olarak
kullanılabilecek bir DVD içerik
hazırlanacaktır.
KİOSK KULLANIMI
360 derece portalımız
kentin muhtelif yerlerinde,
toplantı salonlarında, kamusal
mekanlarında ve fuarlarda
konumlandırılacak kiosklar ile
tanıtılacaktır.

WEB BLOĞU
Türkiye’ nin her kültürel
değerine bir web sayfası ve sosyal
sitelerde paylaşım.

( facebook, twitter, friendfeed, blogspot )

Not: Sistem temel mantığı, toplam ziyaretçi sayısının firma bloglarına kanalize edilmesi üzerine kurulmuş olup
sistemler bütünlüğü içerisinde yıl boyunca üye işletmelere ait web bloglarının gerek arama motorlarında gerekse mekan360’ a bağlı portallar
aracılığıyla yılda 20.000 kişi tarafından ziyaret edilmesi garanti edilmektedir.
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