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1. Rakenduse eesmärk
• Inspireerida à Teemateekonnad / Inspiratsiooniteemad, Videod / Pildid
• Müüa à “Telli” ja Booking
• Kaasata à Kasutaja loodud sisu, jagamine sotsiaalmeedias, Tripadvisor
2. Rakenduse sihtgrupid
• Pereturist (eesti ja läti)
• Loodusturist / loodushuviline (eesti ja saksa)
à Uurida saksa turistide tausta – keelekasutus, vanusegrupid ja rakenduste
kasutusharjumused
3. Rakenduse keeled
• Eesti
• Inglise (nii läti kui saksa turistidele)
• Saksa keel? à Kas on saksa turisti jaoks oluline?
à Tõlkimisvõimalused tulevikus?
4. Põhifunktsionaalsuse loetelu
• Logib sisse à e-mailide kasutamine turunduses
• Valib inspiratsiooniteema
• Uurib kaardilt märgistatud objekte, suurendab ja liigutab kaarti, filtreerib teemad
kaardilt
• Tutvub inspiratsiooniteemas olevate objektidega
• Tellib teenuse/toote
• Helistab objekti vaatest
• Salvestab endale teekondade infot, lemmikobjekte
• Jagab sotsiaalmeedias enda pilt ja teekondasid
• Otsib majutuse (objekti juures “leia lähedalasuv..” ja eraldi avavaatest)
• Otsib sündmuste infot
• Lisafunktsioonidena avanevad nt “oluline info”
5. Objekti juures avanev info/funktsionaalsus
• Nimi
• Pilt / galerii
• Tutvustav tekst
• Veebilink
• Teekond kohta?
• “Telli” / “Osta”
• “Helista”
• Sotsiaalmeedias jagamise ikoonid
• “Leia lähedalt..” à Söögikoht, majutus

6. Lisa ideed
• Heli mängimise võimalus objekti juures
• Kodukokkade rakenduste kasutamine/ühendamine
• Et kuvatav rada oleks lühem, siis kuvada “tõmbeobjektid” ja nende vahel
avanevad lisaks muud objektid

Rakenduse põhivaadete võimalike lahenduste visandid
Avavaade
•

Kuvatakse inspiratsiooniteemad, mille alla on
koondatud vastavad objektid – talud, pargid,
tootjad jm atraktsioonid.

•

Objektid võiksid olla kuvatud kaardil, mida saab
suurendada, sellel liikuda ja näha objektide
asukohti märgistatuna teema järgi.

•

Lisaks on võimalus liikuda kohe majutuse ja
sündmuste vaatamise ning otsimise juurde.

Inspiratsiooniteema vaade
•

Inspiratsiooniteema avamisel kuvatakse kõige ees
piltide karussell (või video).

•

Kuvatakse objektid – pilt, pealkiri, tutvustav info.

•

Objekti avades kuvatakse selle kohta rohkem
informatsiooni, pildigalerii ja võimalus
tellida/osta ning helistada, otsida lähedalasuvaid
majutusasutusi ja söögivõimalusi.

•

Rakenduse igal vaatel on ülal paremal
lisafunktsioonide nupp – oluline informatsioon
vms.

