Warunki na trasie – niezbędnik turysty.

Planując trasę turystyczną jako główne kryterium bardzo często bierzemy pod uwagę aktualne warunki
pogodowe oraz możliwe do wystąpienia zagrożenia. Lubimy wiedzieć co może nas spotkać i na co
możemy się wcześniej przygotować.
Bez względu na to jakim typem turysty jesteśmy powiadomienia o zagrożeniach w podróży to
informacja pożądana i niezwykle cenna. Obecnie turyści mogą korzystać z wielu narzędzi wspierających
ich w całym procesie przygotowawczym, poprzez samą podróż czy weryfikację rzeczywiście
poniesionych kosztów. Warto jest korzystać z podróżniczego kompana, który wykona za nas wiele
istotnych czynności i dostarczy komplet ważnych z naszego punktu widzenia informacji. Często jednak
narzędzia, z których korzystamy są rozproszone, niekoniecznie z sobą kompatybilne czy dostępne z
poziomu jednego urządzenia. Aplikacja Geometeo łączy w sobie niezliczoną ilość funkcjonalności
doskonale odpowiadających na potrzeby turysty, bez względu na preferowany typ transportu w czasie
podróży. Poza zasadniczymi cechami takimi jak aktualne warunki pogodowe, bezpieczeństwo czy
geolokalizacja aplikacja posiada szereg elementów wpływających bezpośrednio na opiekę turysty
podczas planowania i realizacji podróżniczych tras.

Geometeo dostępne jest z poziomu wersji webowej serwisu, głównie wykorzystywanej na potrzeby
planowania trasy oraz jako aplikacja mobilna dostępna na 3 najpopularniejsze systemy: Android, iOS
oraz Windows Phone – przede wszystkim wspierająca turystę podczas realizacji podróżniczych wojaży.
Całość składa się na kompleksowe narzędzie, dostarczające turyście wszystkiego co najistotniejsze z
punktu widzenia renomowanego globtrotera.
Aktualizacja warunków pogodowych w czasie rzeczywistym, bieżące komunikaty na trasie dotyczące
ewentualnych zagrożeń czy wskazówek to z pewnością jedne z ważniejszych aspektów użyteczności
aplikacji. Dzięki Geometeo użytkownik może zarządzać swoimi podróżami w jednym miejscu,
otrzymując wymierne korzyści i realne oszczędności – dzięki bieżącej weryfikacji kosztów podróży. Z
punktu widzenia podróżnika to zestaw przydatnych narzędzi dostępnych w jednym miejscu,
stanowiących doskonałe uzupełnienie stałego turystycznego ekwipunku.
Revedu Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Geometeo.pl - innowacyjna aplikacja dostarczająca informacji
pogodowych i poprawiająca bezpieczeństwo użytkowników". Program Operacyjny - Innowacyjna
Gospodarka (Działanie 8.1): Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej.

