
O que é Guia de Serviços e porque o seu jornal precisa ter um?

O seu jornal digital possuí um Guia de Serviços? Essa é uma solução que pode destacar o seu veículo
dos demais. Entenda um pouco mais sobre essa ferramenta e descubra quais as suas principais
possibilidades.

Estar presente no digital não é mais o suficiente para estar entre os líderes do mercado. É preciso, além
de ter opção digital, oferecer conteúdo rico, entender o comportamento dos seus leitores e escolher
estratégias efetivas para o aumento no número de assinaturas do seu jornal. Ao implementar um Guia de
Serviços no seu jornal, você possibilita que o seu leitor tenha uma experiência mais agradável de
navegação ao explorar o conceito de jornalismo de serviço.

Jornalismo de Serviço não é nenhuma novidade, mas nunca foi tão importante, pois as pessoas
possuem muita dificuldade em encontrar as informações que precisam na hora que precisam e na
localização que precisam.

O Guia de Serviços funciona como uma seção especial do seu site. Nessa página, você poderá adicionar
informações de Hotéis e Restaurantes. Os repórteres poderão criar resenhas, dar notas, mostrar fotos e
muito mais. Assim, o visitante do seu portal vai encontrar informação de credibilidade sobre esses
estabelecimentos e ainda filtrar e buscar dependendo da sua localização.

Com o Guia de Serviços, o usuário pode escolher filtros de busca baseados em geolocalização e assim
encontrar informações sobre locais e serviços de forma rápida e fácil, sem sair do seu Portal de Notícias.

A ferramenta que antes era utilizada apenas por empresas de turismo e gastronomia, agora está sendo
introduzida e reformulada para agilizar, facilitar e otimizar a navegação de leitores dos maiores jornais e
revistas digitais do mundo.

A Maven, pensando na evolução constante do mundo da publicação digital, desenvolveu uma Solução
de Guia de Serviços que pode ser facilmente integrada ao seu Portal de Notícias e Aplicativo de Notícias.
Conheça o Guia de Serviços Maven e saia na frente dos seus concorrentes.
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