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Gdy myślisz o nawigacji – myślisz o AutoMapie. O polskiej marce, która stała się wzorem dla krajowych i światowych
producentów nawigacji. Myślisz o swoim mobilnym asystencie, który sprawnie przeprowadzi Cię przez zakorkowane,
pełne wypadków i zmian organizacji ruchu miasto. Legendarna dokładność map, olbrzymia wiedza o ruchu, potężna
baza setek tysięcy dokładnie opisanych Użytecznych Punktów, dziesiątki prestiżowych nagród i wyróżnień oraz ambasador AutoMapy Krzysztof Hołowczyc są gwarancją szybkiego i bezpiecznego dotarcia do celu każdej podróży.

Kontekst rynkowy
AutoMapa pozwala pokonać korki i posiada realną przewagę nad innymi systemami
nawigacji. Dzięki precyzyjnej informacji o natężeniu ruchu drogowego umożliwia dokładniejsze określenie spodziewanego czasu dotarcia do celu. Dzięki potężnej bazie danych
o historycznej i aktualnej sytuacji na drogach AutoMapa doskonale wie, z jaką predkością można jechać w danym momencie i którędy należy prowadzić, by pokonać zatory,
korki czy remonty na drodze.
Dzięki systemowi LiveDrive! kierowca otrzymuje dokładną informację, o której godzinie dotrze na miejsce mając jednocześnie przekonanie, że czas jazdy będzie najkrótszy z możliwych. To rzecz niezwykle istotna dla wszystkich ceniących punktualność. Często, zwłaszcza w miastach, natrafiamy na korek spowodowany wypadkiem
w miejscu, którego nie sposób ominąć. Każdy korzystający z AutoMapy doceni
wówczas możliwość poinformowania swoich bliskich lub współpracowników
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o przewidywanym opóźnieniu. Największe polskie miasta są tak bardzo zakorkowane, że długi czas dojazdu jest zmorą większości kierowców. Jeśli nie jest możliwe
całkowite ominięcie korków, to nieocenioną zaletą AutoMapy jest możliwość automatycznego wyboru jak najszybszej trasy. Podróżując z AutoMapą w obcym mieście pojedziemy tak płynnie, jak jego rodowity mieszkaniec lub zawodowy
taksówkarz.
AutoMapa to nie tylko nawigacja. To również serwisy, bez których ciężko wyobrazić
sobie codzienne korzystanie z sieci. Setki tysięcy osób codziennie odwiedzają serwis
Targeo.pl, gdzie sprawdzą, jak wygląda stan zakorkowania poszczególnych miast i tras,
jak wyglądają prognozy ruchu drogowego na kolejny dzień oraz wygodnie wyznaczają
trasę przy pomocy komputera przesyłając ją do AutoMapy poprzez technologię
LiveDrive!. Codziennie aktualizowana przez portal społecznościowy Miplo.pl niemal
750-tysięczna baza Użytecznych Punktów (POI) zawiera nie tylko bazę fotoradarów,

automapa

Od początku swojego istnienia AutoMapa dostępna była na urządzenia PND oraz palmtopy z systemem Windows Mobile. W 2010 roku pojawiła się wersja dla iPhone i iPada,
a dwa lata później wersja dla systemu Android, która w ciągu 24 godzin stała się najbardziej dochodową aplikacją w polskim Google Play. Aktualnie wszystkie wersje AutoMapy
są jednymi z najlepiej sprzedających się aplikacji w Polsce.
W 2012 roku AutoMapa pojawiła się jako element systemu SMOK w wozach bojowych
wszystkich 16 wojewódzkich Komend Państwowej Straży Pożarnej, dwa lata później
wprowadziła obsługę kodów lotnisk w standardach IATA/ ICAO.

niebezpiecznych miejsc czy stacji benzynowych, lecz także bazy hotelowe, gastronomiczne i inne, zgromadzone w ponad tysiącu kategorii tematycznych.

Historia Marki
Pojawienie się AutoMapy w 2003 roku było rewolucją na polskim rynku motoryzacyjnym. Polscy kierowcy po raz pierwszy mogli się przekonać, jak wygodnie można podróżować bez papierowych map. Przez lata obecności na rynku AutoMapa stała się
wyznacznikiem jakości, dokładności i precyzji nawigacji, a samo słowo AutoMapa
– synonimem nawigacji.
W ciągu ostatnich dwunastu lat AutoMapa nieustannie wyznaczała kierunki rozwoju
nawigacji nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. W momencie rynkowej premiery
w 2003 roku, AutoMapa jako pierwsza nawigacja wprowadziła obrysy budynków i przypisała do nich dokładne punkty adresowe, które obecnie są niezbędnym elementem
w większości systemów nawigacyjnych.
Już w 2005 roku w AutoMapie pojawiło się ostrzeganie o radarach i fotoradarach oraz
innych Użytecznych Punktach. Również to rozwiązanie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w nawigacji GPS na całym świecie. Rok później uruchomiony został serwis Targeo.pl umożliwiający korzystanie z AutoMapy w Internecie.
W 2007 roku AutoMapa udostępniła na swoich mapach trójwymiarowe wizualizacje
budynków w polskich i europejskich miastach i miejscowościach, które natychmiast
stały się jej znakiem rozpoznawczym.
Dwa lata później, w 2009 roku, AutoMapa jako pierwsza nawigacja w Polsce i jedna
z pierwszych na świecie wprowadziła system wyznaczania tras w oparciu o aktualne
natężenie ruchu drogowego bazujące na najnowocześniejszej technologii IP Traffic,
dzięki której informacje o korkach, remontach, zmianach kierunkowości dróg czy nowo
otwieranych drogach przekazywane są do AutoMapy poprzez Internet. Równocześnie,
jako pierwsza w Polsce umożliwiła wyznaczanie tras dla pojazdów ciężarowych
z uwzględnieniem ich wymiarów, masy, nośności drogi, mostów i wiaduktów i wysokości tuneli oraz uruchomiła ostrzeganie o 500 najniebezpieczniejszych strefach na polskich drogach przygotowanych wspólnie z Komendą Główną Policji oraz Fundacją
Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”.

Osiągnięcia
Przez ponad 12 lat istnienia AutoMapa i jej producenci otrzymali dziesiątki prestiżowych
nagród i wyróżnień zarówno w niezależnych rankingach prasowych, konkursach, jak
i testach. Marka AutoMapa na trwale wpisała się w obraz Polski i jest w języku potocznym synonimem nawigacji. Od wielu lat jest najczęściej nagradzanym i najchętniej kupowanym programem do nawigacji GPS.
Jednak największą wartością AutoMapy są jej aktywni użytkownicy.
Potencjałem prawdziwym, społecznościowym, mierzonym rzeczywistym
zaangażowaniem w rozwój produktu. Wymagającym poświęcenia czasu
i wiedzy. Dlatego jest on szczególnie cenny. W całym ubiegłym roku użytkownicy AutoMapy i serwisu Miplo.pl zgłosili ponad 53 tysiące nowych
Użytecznych Punktów. Blisko 11 tysięcy razy przekazywano informacje
o nowych danych mapowych, a niemal 14 tysięcy razy szczegółowe wiadomości o zdarzeniach drogowych takich jak remonty, zwężenia, zmiany organizacji ruchu itp. Opracowano
także 49 nowych kategorii Użytecznych Punktów. Co 8 minut zgłaszano nowy Użyteczny
Punkt, a co 6 minut wykonywano synchronizację Użytecznych Punktów z serwisem Miplo.
Oferta
AutoMapa dostępna jest w dwóch wersjach: AutoMapa Polska i AutoMapa Europe
– z obu można korzystać na najpopularniejszych platformach mobilnych: iOS, Android
i Windows. Od wielu lat użytkowników AutoMapy prowadzi swym głosem najlepszy
polski kierowca rajdowy – Krzysztof Hołowczyc.
AutoMapa Polska to najpełniejsza, najdokładniejsza i najpopularniejsza na rynku mapa
nawigacyjna Polski. Zawiera wszystkie informacje niezbędne w skutecznej nawigacji
drogowej. Dzięki aktualnych danych o korkach prowadzi w taki sposób, aby były one
możliwie najmniej uciążliwe. Sercem produktu jest legendarna już mapa Polski będąca
najdokładniejszym odzwierciedleniem stanu dróg w naszym kraju. Zawiera wszystkie
kategorie dróg: od autostrad, poprzez drogi szybkiego ruchu, drogi międzynarodowe
i krajowe, aż po drogi lokalne, a nawet gruntowe i leśne. Plany nawigacyjne, oprócz
dokładnej siatki ulic, zawierają również szczegółowe informacje opisujące sytuację drogową: kategorie i kierunkowość ulic, oznaczenie dróg wielopasmowych, ronda, place
z nazwami, podział na dzielnice, tereny zielone (parki, skwery), rzeki i cieki wodne oraz
tereny przemysłowe i przede wszystkim – największą bazę adresów punktowych przypisanych do konkretnych budynków.
AutoMapa Europe to kompletna mapa nawigacyjna 44 krajów Europy. Zawiera w sobie
pełną wersję mapy Polski rozbudowaną o dane nawigacyjne krajów Europy dostarczane
przez firmę HERE. Wyszukiwanie miejsc docelowych i nawigacja na obszarze całej Europy
nie wymaga przełączania map – są one połączone w jedną spójną całość, łączącą zalety
najbardziej szczegółowych map z wersji Polska oraz ogólnoeuropejski zasięg map firmy
HERE. AutoMapa Europe na terenie Polski udostępnia wszystkie możliwości, jakie oferuje
AutoMapa Polska, w tym także precyzyjne punkty adresowe, informacje o korkach, wizualizacje obrysów budynków, bogatą zawartość topograficzną i wiele innych.
www.AutoMapa.pl

TO, CZEGO NIE WIEDZIAŁEŚ
• AutoMapa pozwala na konfigurację ponad 1000 parametrów programu.
• Jako pierwsza nawigacja w Polsce, AutoMapa wprowadziła system informacji
o korkach w oparciu o najnowocześniejszą technologię IP Traffic.
• Co 8 minut użytkownicy AutoMapy zgłaszają nowy Użyteczny Punkt.
• AutoMapa jest polecana przez Apple jako jedna z najlepszych polskich aplikacji
dostępnych w AppStore.
• Przez długi czas po pożarze Mostu Łazienkowskiego, AutoMapa była jedyną nawigacją, która prawidłowo wyznaczała trasy w nowych warunkach drogowych.
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