Vizum – pierwsza na świecie platforma informacyjna działająca w kontekście
miejsca i czasu.

Wyobraź sobie, ze jesteś w nowym nieznanym ci miejscu i potrzebujesz
informacji. Zwykle sięgasz wtedy po telefon i przeszukujesz Internet. Przy użyciu
wyszukiwarki znajdujesz kolejne strony i otwierasz je, przebijając się przez
reklamy, niechciane zdjęcia, różne formaty i interfejsy. Tracisz czas. Gdy
znajdujesz właściwą stronę często okazuje się, że nie jest ona zaktualizowana.
Trafiasz natomiast na strony i wiadomości, których w ogóle nie potrzebujesz.

Dzięki VIZUM wszystko wygląda inaczej. To ty na swój telefon dostajesz
informację potrzebną w miejscu, w którym właśnie jesteś. Dzięki prostemu i
czytelnemu intefejsowi użytkownika błyskawicznie docierasz do wiedzy, której
potrzebujesz. Wybierasz albo najważniejsze informacje, albo wkręcasz się w
szczegóły. Tak właśnie działa Vizum aplikacja stworzona przez naszą firmę
Vizum Lab sp. z o.o. założoną w kwietniu 2016 roku w Sopocie przez Tomasza
Matjaszczuka, Adama Łabędzkiego i Marka Kozłowskiego.

Naszą ideą było stworzenie otwartej platformy komunikacyjnej, która będzie
dostarczała ludziom użytecznych informacji tylko o miejscu, w którym
przebywają. Chcieliśmy wyeliminować chaos i szum informacyjny oraz
zmierzyć się ze stosowaną dotąd zasadą „wszystko komunikujemy wszędzie”.

Vizum sprawdza się idealnie w instytucjach miejskich, placówkach kulturalnych,
w studenckich kampusach czy biurowcach. Może mieć zastosowanie na
dworcach komunikacyjnych, wielkich imprezach masowych oraz w wielu
innych miejscach i sytuacjach. Jest niezbędna wszędzie tam gdzie potrzebna jest
szybka, skuteczna wymiana informacji. Jedną aplikacją zastępujemy ulotki,
biuletyny, newslettery, Facebooka czy tablice ogłoszeń.

Przykłady:

• Miasto może wysyłać komunikaty o ważnym wydarzeniu tylko do
•
•
•
•
•

mieszkańców dzielnicy, których ono dotyczy.
Uczelnia ma możliwość poinformowania o zmianie sali tylko studentów
uczestniczących w tych zajęciach.
Organizator imprezy masowej dzięki Vizum błyskawicznie przekazuje
informacje o nagłych zmianach, aktualny line-up i ciekawostki.
Tych, którzy są w pobliżu placówka kulturalna może zaprosić na imprezę,
która za chwilę się zaczyna, a potem zebrać ich opinie „na gorąco”.
W biurowcu administrator może kierować inne informacje do najemców,
inne do administracji, inne do gości.
Turysta przechodząc obok zabytku może otrzymać pakiet informacji czy
ciekawostek o tym miejscu.

Obsługa aplikacji Vizum nie wymaga sztabu ludzi czy dodatkowych pieniędzy.
Nadawca zyskuje pewność, że informacja dociera precyzyjnie i skutecznie. Może
ją korygować i uaktualniać na bieżąco. Dzięki prostym i efektywnym ankietom
może szybko i prosto zbierać opinie i uwagi, dzięki czemu może nieustannie
poprawiać swoją organizację i eliminować błędy.

Dla odbiorcy to tylko jedna aplikacja, bez logowań i haseł, w której może
kontrolować informacje od wielu nadawców i wiedzieć o wszystkim tylko w jego
okolicy.
Vizum gwarantuje użytkownikom kontrolę nad ich własną prywatnością
poprzez nie przekazywanie danych osobowych do nadawców. Dodatkowo to
odbiorca decyduje, który nadawca ma w ogóle prawo do komunikacji z nim.

Vizum to całe miasto w Twoim telefonie!
Zapraszamy do współpracy.

Oficjalna strona aplikacji: www.vizuminfo.com
Oficjalny Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/vizuminfo
Oficjalne konto Twitter: @vizuminfo https://twitter.com/VizumInfo
Kontakt dla mediów:
Tomasz Matjaszczuk, Prezes Zarządu, t.matjaszczuk@vizumlab.com

