Odkryj nowy sposób współpracy

AGENCJA INTERAKTYWNA

z Agencją Interaktywną Web-Best

Witaj!
Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy
To zupełnie nic nie kosztuje

NAPISZ DO NAS

kliknij

O firmie
Nasza Agencja Interaktywna jest już na rynku ponad 4 lata. W tym czasie udało nam się stworzyć kilkadziesiąt mniejszych i kilkanaście
większych projektów. Obsłużyliśmy już ponad 200 klientów. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, bo w tym czasie stworzyliśmy także autorski
system organizacji naszej pracy, oraz kontaktu z naszymi Klientami przez platformę B2B. Dzięki temu efektywniej wykorzystujemy nasz czas
pracy, oraz przyspieszamy procesy w relacji z naszymi Klientami.

Nowe technologie
Skutecznie łączymy wymagania
rynkowe z możliwościami nowych
technologii. Stale udoskonalamy swoją
wiedzę z obszaru nowych technologii,
aby dostarczać naszym Klientom
najlepsze i najnowocześniejsze
rozwiązania.

Nieprzerwanie podążamy
za trendami

Funkcjonalność
to podstawa

Elastyczność

W każdej branży trzeba być „na czasie”

Najpiękniej zaprojektowana grafika

mieliśmy przyjemność pracować

– dlatego my także stale podążamy za

strony czy sklepu internetowego to nie

nowymi trendami w tworzeniu

wszystko – my o tym wiemy, dlatego

funkcjonalnych i efektownych

stale rozwijamy swoją wiedzę

produktów.

z zakresu Web usability, aby nasze

Chyba każdy nasz Klient z którym
potwierdzi naszą otwartość
i elastyczność w podejściu do danego
zagadnienia. Dostosowujemy się do
potrzeb Klienta!

produkty cechowały się jak najlepszą
użytecznością.

Za podstawowy cel w relacji z naszymi Klientami stawiamy sobie elastyczność. Każdy Klient jest inny, każda firma jest inna, każdy ma inne
potrzeby, dla tego dostosowujemy swoją metodykę pracy do indywidualnych oczekiwań naszych Klientów.
To co sprawia, że warto nam zaufać, to przede wszystkim:
•
•
•
•
•
•
•

nieograniczona kreatywność – która jest niezbędna do tego, by każdy projekt był wyjątkowy i innowacyjny
własne autorskie rozwiązania – które zapewniają naszym klientom nieszablonowość, a co za tym idzie przewagę nad konkurencją i możliwość nieograniczonego rozwoju
naszych produktów
elastyczne formy współpracy – dostosowujemy się do Ciebie, a nie odwrotnie
zespół osób z pasją
skuteczność i jakość naszych usług
współpraca z firmami z różnych branż – co daje nam możliwość realizacji kompleksowych usług w szeroko pojętym aspekcie reklamy nie tylko internetowej
rozbudowana baza technologiczna
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Nasza oferta
kliknij

strony i serwisy www
STANDARD

strony i serwisy www
RWD

strony www
dla akcji promocyjnych

sklepy
internetowe

audyt i optymalizacja
stron internetowych

pozycjonowanie
stron

produkcja
systemów dedykowanych

analiza i projektowanie
systemów IT

identyfikacja
wizualna
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Strony i serwisy www
Standard
Słowem wstępu, już 2/3 firm w Polsce posiada swoje strony internetowe. Zdecydowana większość z nich zleciła wykonanie swojej strony
zewnętrznym firmom, które profesjonalnie zajmują się projektowaniem stron www.
Zastanów się, jeśli prawie 70% firm ma swoje strony, to zapewne, jest i tam Twoja potencjalna konkurencja!
Dlatego uważamy, że jest to główny powód dla którego także Ty powinieneś/aś zadbać o własną stronę internetową. W związku z tym, wychodzimy naprzeciw
Twoim oczekiwaniom i prezentujemy ofertę ze szczegółowym wyjaśnieniem zagadnień i procesów związanych z produkcją stron internetowych w naszej firmie.

Co zrobimy w ramach usługi wykonania
strony/serwisu internetowego?
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Strony i serwisy www
Standard
• wykonamy analizę Twoich wymagań i potrzeb – postaramy się jak najlepiej poznać Twoje oczekiwania, Twoją branżę, po to, żeby dobrać jak
najlepsze rozwiązanie
• zaplanujemy rozkład elementów na Twojej stronie, w taki sposób, aby strona była przyjazna i funkcjonalna dla użytkownika, a przy tym
przyjemna dla oka
• opracujemy dla Ciebie indywidualny projekt graficzny Twojej nowej strony/serwisu
• oprogramujemy zaprojektowane elementy strony
• podepniemy pod Twoją stronę nasz autorski system do zarządzania treścią na stronie
• przed uruchomieniem strony zamieścimy na niej treści i zdjęcia dostarczone przez Ciebie, lub napiszemy teksty na Twoją stronę za Ciebie
• w ramach usługi tworzenia strony www otrzymasz od nas na okres jednego roku domenę i hosting zupełnie za darmo
• wykonamy wdrożenie strony, czyli instalację i konfigurację strony na serwerze
• utworzymy dowolną ilość kont e-mail pod Twoją domeną
• zgłosimy stronę do wyszukiwarki Google
• podepniemy pod stronę niezależne statystyki Google Analitycs – dzięki którym będziesz miał/a stałą kontrolę nad popularnością swojej
strony/serwisu

Dodatkowo w ramach usługi otrzymasz:
• roczną gwarancję na swoją stronę
• bezpłatną pomoc w obsłudze swojej strony

wróć do oferty
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Strony i serwisy www
Responsive Web Design
Dziś już prawie połowa Polaków posiada smartfony, a w 2015 roku możemy osiągnąć już poziom prawie 60%, a już 70% z nich korzysta z
przeglądarek internetowych w swoich telefonach do surfowania po Internecie. To powinny być bardzo ważne argumenty dla Ciebie!
Może już warto zastanowić się nad nową stroną mobilną w technologii RWD (Responsive Web Design)?

Kilka słów wyjaśnienia dlaczego warto mieć stronę w RWD?
Responsive Web Design

Dlaczego warto mieć stronę w tej technologii?

Strona internetowa w RWD to nic innego jak JEDNA STRONA DLA WIELU

Praktycznie dzień po dniu pojawią się na rynku nowe urządzenia (tablety,

UDZĄDZEŃ – która dostosowuje się do wyświetlania na komputerach

smartfony) z którymi prawidłowo powinna współpracować Twoja strona

stacjonarnych, laptopach, tabletach czy smartfonach. Ma jeden adres URL,

internetowa. Strony internetowe w Responsive Web Design pozwalają na

tą samą treść nie zależnie od tego na jakim urządzeniu jest wyświetlana,

prawidłowe i funkcjonalne wyświetlanie strony na różnych rozdzielczościach

ten sam kod HTML, elastyczne obrazy.

urządzeń. Dzięki temu masz pewność, że Twoja strona będzie poprawnie
funkcjonowała praktycznie na każdym urządzeniu stacjonarnym i mobilnym
takim jak smartfon czy tablet, a Twoja oferta dotrze do zdecydowanie
większej grupy odbiorców.

Istotnym powodem, dla którego warto wdrożyć stronę w RWD jest
fakt, że wyszukiwarka Google rekomenduje to rozwiązanie, dzięki
któremu ich roboty efektywniej odkrywają zawartość Twojej
strony, a więc szybciej ją indeksują.
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Co zrobimy w ramach usługi wykonania strony
w Responsive Web Design?

• wykonamy analizę Twoich wymagań i potrzeb – postaramy się jak najlepiej poznać Twoje oczekiwania, Twoją branżę, po to, żeby dobrać jak najlepsze
rozwiązanie
• zaplanujemy rozkład elementów na Twojej stronie, w taki sposób, aby strona była przyjazna i funkcjonalna dla użytkownika, a przy tym przyjemna
dla oka
• opracujemy dla Ciebie indywidualny projekt graficzny Twojej nowej strony/serwisu
• oprogramujemy zaprojektowane elementy strony
• podepniemy pod Twoją stronę nasz autorski system do zarządzania treścią na stronie
• przed uruchomieniem strony zamieścimy na niej treści i zdjęcia dostarczone przez Ciebie, lub napiszemy teksty na Twoją stronę za Ciebie
• w ramach usługi tworzenia strony www otrzymasz od nas na okres jednego roku domenę i hosting zupełnie za darmo
• wykonamy wdrożenie strony, czyli instalację i konfigurację strony na serwerze
• utworzymy dowolną ilość kont e-mail pod Twoją domeną
• zgłosimy stronę do wyszukiwarki Google
• podepniemy pod stronę niezależne statystyki Google Analitycs – dzięki którym będziesz miał/a stałą kontrolę nad popularnością swojej
strony/serwisu

Dodatkowo w ramach usługi otrzymasz:
• roczną gwarancję na swoją stronę
• bezpłatną pomoc w obsłudze swojej strony
• gdy pojawi się nowe urządzenie na rynku, na którym Twoja strona nie będzie dobrze działać, zajmiemy się tym w ramach bezpłatnego serwisu!
wróć do oferty
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Strony www
dla akcji promocyjnych
Potrzebujesz strony dla wypromowania konkretnego produktu lub usługi? Mamy dla Ciebie ofertę wykonania strony internetowej
z przeznaczeniem dla promocji konkretnej akcji marketingowej.

Dla kogo są tworzone strony promocyjne i jak to działa?
Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów

A może strona bez podstron?

W projektach stron dla akcji promocyjnych istotnym przekazem jest obraz.

Do niedawana nikt nie wyobrażał sobie strony internetowej bez jej podziału

Dobrze przygotowana np. infografika może być zdecydowanie lepszym

na podstrony takie jak np. oferta, opis firmy, strona kontaktowa. Obecnie

nośnikiem informacji o danym produkcie lub usłudze niż długi i często mało

bardzo popularnym rozwiązaniem stają się strony tzw. one-page, czyli

atrakcyjny dla użytkownika opis. Dlatego bardzo ważne jest, by taki obraz

strony zbudowane z „kilku podstron” połączone w jedną długą stronę,

przynosił oczekiwany efekt – czyli był nośnikiem zrozumiałej informacji,

której nawigacja nie zakłada przejść (przeładowań) między kolejnymi

opakowanej w atrakcyjny wygląd. Patrząc na taki obraz, użytkownik

zakładkami, a zakłada przewijanie treści. Użytkownik w obrębie jednej

powinien dostać jasny przekaz i wszystkie niezbędne informacje o naszym

strony, poznaje całą treść (przekaz) serwisu. Takie rozwiązanie idealnie

produkcie czy usłudze.

nadaje się dla promocji danego produktu, usługi lub konkretnej akcji

Duże zainteresowanie wzbudzają infografiki oparte na pojedynczym

promocyjnej. Dlatego wzbogaciliśmy naszą ofertę o projektowanie stron

motywie graficznym, nie wymagające nadmiernego zaangażowania

one-page, które wg nas znakomicie nadają się dla wyodrębnienia

czasu oraz wysiłku intelektualnego do zrozumienia przekazu jaki mają

i skupienia uwagi Klienta na wybranej części oferty.

nieść za sobą.
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Strony www
dla akcji promocyjnych
Osiągnięcie konkretnego celu
W założeniu, każde działania marketingowe służą do osiągnięcia określonego celu przy zaangażowaniu określonych zasobów. Strona internetowa produktu lub
usługi zazwyczaj będzie miała jeden podstawowy cel – dotarcie z ofertą do Klienta – zainteresowanie go na tyle przekazem, aby zmusić go do określonej akcji
– np. wypełnienia formularza kontaktowego lub zakupowego. Tworząc strony, zawsze zakładamy podstawowy cel do którego chce nasz Klient dążyć, w taki
sposób, aby zmaksymalizować jego zyski. Strony dla konkretnych produktów lub usług, są idealnym narzędziem dla efektywnego osiągania określonego celu czy to sprzedażowego, czy podnoszącego rozpoznawalność marki, przy czym mierzalność efektywności funkcjonowania takiej strony jest bardzo wysoka.

Co zrobimy w ramach usługi wykonania strony dla akcji promocyjnych?
• wykonamy analizę Twoich wymagań i potrzeb – postaramy się jak najlepiej poznać Twoje oczekiwania, Twoją branżę, po to, żeby dobrać jak najlepsze
rozwiązanie
• poznamy Twój główny cel, oraz opracujemy metody do jego osiągnięcia
• zaplanujemy rozkład elementów na Twojej stronie aby strona była przyjazna i funkcjonalna dla użytkownika, a przy tym przyjemna dla oka
– pamiętając o tym, że strona ma wywołać określone zachowanie użytkownika (określony cel)
• opracujemy dla Ciebie indywidualny projekt graficzny Twojej nowej strony tak aby grafika strony była czytelna i w pełni wykorzystywała możliwości
urządzenia na którym jest wyświetlana
• oprogramujemy zaprojektowane elementy strony oraz funkcjonalności, które pozwolą Ci efektywnie wykorzystać prezentacje produktu czy usługi do
osiągnięcia celu sprzedażowego lub wizerunkowego
• wykonamy wdrożenie strony, czyli instalację i konfigurację strony na serwerze
• zgłosimy stronę do wyszukiwarki Google
• podepniemy pod stronę niezależne statystyki Google Analitycs – dzięki którym będziesz miał/a stałą kontrolę nad popularnością swojej strony
– dzięki temu będziesz mieć podgląd na efektywność działań Twojej strony
wróć do oferty
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Sklepy internetowe
W Internecie można kupić praktycznie dowolny produkt z każdej branży – od artykułów spożywczych po samochody. Rynek ten stale się
rozwija, a użytkownicy Internetu kupują w sieci coraz częściej i więcej. W praktyce każdy produkt można sprzedać w Internecie, dlatego ofertę
tworzenia dedykowanych sklepów internetowych kierujemy do firm, które chcą zbudować dodatkowy, bardzo atrakcyjny kanał sprzedażowy
jakim jest sklep internetowy.

Nowe trendy i nasze rozwiązania w budowaniu sklepów internetowych
Nowe trendy w budowaniu sklepów internetowych

Kilka słów o naszych rozwiązaniach

Jednym z ważniejszych trendów jakie można zaobserwować w handlu

Oprogramowanie naszego sklepu internetowego, to nasze autorskie

elektronicznym jest bez wątpienia tzw. m-commerce, czyli sprzedaż doko-

rozwiązanie, które stale rozwijamy i udoskonalamy. Sklepy oparte o naszą

nywana za pośrednictwem smartfonów czy tabletów. Konsumenci częściej

platformę, są w pełni zgodne ze standardami pozycjonowania SEO, co jest

zamieniają stacjonarne urządzenia takie jak komputery, na tablety czy

kluczowym aspektem w budowaniu pozycji sklepów internetowych

smartfony i korzystają z mobilnych wersji sklepów internetowych.

w wyszukiwarkach internetowych.

W związku z tym, wychodzimy CI naprzeciw z ofertą tworzenia
sklepów internetowych w technologii Responsive Web Design,
czyli jednej platformy sprzedażowej, która będzie dostosowana do
wszystkich urządzeń stacjonarnych i mobilnych.

Nasze oprogramowanie sklepowe daje pełne możliwości zarządzania

Da Ci to gwarancję, że Twój sklep będzie funkcjonalny dla użytkownika,
bez względu na to, z jakiego urządzenia chce dokonać zakupów w Twoim
sklepie.

asortymentem, katalogowaniem asortymentu, bazą klientów, bazą zamówień,
modułem księgowości (wystawianie faktur sprzedażowych VAT, VAT-marża).
Dodatkowo wyposażony został w zaawansowany model magazynowy
asortymentu, dzięki temu możesz w prosty sposób zarządzać swoim
magazynem produktów oraz generować niezbędne dokumenty magazynowe.
System został także wyposażony w funkcjonalności standardowego systemu
CMS, do zarządzania treścią na stronie sklepu, takie jak strony statyczne
(o firmie, regulamin, FAQ, zwroty, polityka prywatności itp.), czy aktualności.
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Integracje
Tworzymy sklepy internetowe „szyte na miarę” - dlatego
oferujemy praktycznie nieograniczone możliwości
w integracji sklepu z zewnętrznymi aplikacjami takimi
jak systemy ERP, systemy magazynowo-księgowe itp.

Każdy sklep który wdrażamy, zintegrowany jest dwustronnie z platformą sprzedażową
Allegro. Co to znaczy?
Integracja dwustronna z allegro umożliwia pełną kontrolę nad produktami które wystawiamy
do sprzedaży na stronie naszego sklepu internetowego i dodatkowo na aukcji allegro. Jeśli
nastąpi sprzedaż na allegro danego produktu, system zdejmuje z magazynu produkt, który nie
może zostać już sprzedany przez stronę naszego sklepu. Dzięki temu masz stałą kontrolę nad

Oferujemy:
• stronę internetową
• panel administracyjny
• korzystne rozwiązania

dwoma kluczowymi kanałami sprzedaży.
Integracja z systemami płatności. Domyślnie nasz sklep zintegrowany jest z systemem
płatności on-line przelewy24.pl, ale możliwe są integrację z dowolną platformą do obsługi
płatności on-line takiej jak np. Payu, PayPal, dotpay.

Co zrobimy w ramach usługi wykonania sklepu internetowego?
• wykonamy analizę Twoich wymagań i potrzeb – postaramy się jak najlepiej poznać Twoje oczekiwania, Twoje produkty po to, żeby dobrać jak
najlepsze rozwiązanie
• poznamy Twój główny cel, oraz opracujemy metody do jego osiągnięcia
• zaplanujemy rozkład elementów na stronie Twojego sklepu internetowego, w taki sposób aby proces zamawiania przebiegał szybko i sprawnie
• opracujemy dla Ciebie indywidualny projekt graficzny Twojego sklepu internetowego, tak aby grafika była czytelna i w pełni wykorzystywała
możliwości urządzenia na którym jest wyświetlana
• opracujemy dla Ciebie indywidualny projekt graficzny Twojego sklepu internetowego, tak aby grafika była czytelna i w pełni wykorzystywała
możliwości urządzenia na którym jest wyświetlana
• wykonamy niezbędne integracje sklepu z zewnętrznymi systemami takimi jak np.: allegro.pl, płatności on-line
• wykonamy wdrożenie sklepu, czyli instalację i konfigurację na serwerze
• zgłosimy sklep internetowy do wyszukiwarki Google
• podepniemy pod sklep niezależne statystyki Google Analitycs – dzięki którym będziesz miał/a stałą kontrolę nad popularnością swojego sklepu –
dzięki temu będziesz mieć podgląd na efektywność działań marketingowych
wróć do oferty
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Audyt i optymalizacja
stron internetowych
Masz już stronę, ale nie jesteś zadowolony/a z jej wyników? Coś jest nie tak? Nie spełnia oczekiwań Twoich klientów, a może nie ma jej
wysoko w wynikach wyszukania? Jeśli tak jest, to zapewne Twoja strona wymaga przebudowy, a w skrajnych przypadkach wykonania strony
od podstaw!
W związku z tym, że na rynku, nadal pojawia się bardzo duża ilość nieprawidłowo wykonanych stron pod względem użyteczności, ale także pod względem
standardów optymalizacyjnych związanych z szeroko rozumianym SEO, wychodzimy naprzeciw z naszą ofertą audytu i optymalizacji stron internetowych.

Badania użyteczności
Najistotniejszym celem audytu użyteczności jest
określenie tych elementów strony, które mogą obniżać
jego skuteczność i wpływać negatywnie na satysfakcje
użytkowników.

Bez względu na to, jaki jest główny cel na Twojej stronie, użyteczność (web usability)
jest bardzo ważna dla każdego serwisu. Bez względu na to czy strona jest tylko
prezentacją oferty i informacji o firmie, czy też kładzie nacisk na to, by osiągnąć
określony cel jak np. wypełnienie formularza zamówienia, czy zakup określonego
produktu z bazy produktów.
Dlatego poprawnie zorganizowany serwis, czyli taki który jest użyteczny dla swoich
użytkowników może osiągać założone cele, a my wiemy jak to zrobić!

Co zrobimy w ramach audytu użyteczności?
• wykonamy analizę projektu graficznego Twojej strony, układu elementów na stronie
• wykonamy analizę użyteczności z naciskiem na intuicyjność nawigacji, łatwość w orientacji w której części strony w danym momencie się znajduję
• wykonamy analizę skuteczności serwisu, na podstawie przeprowadzonego badania zachowań użytkowników na stronie
• zbadamy poprawność budowy strony z uwzględnieniem zróżnicowanych grup użytkowników
• na koniec dostaniesz pełen raport przedstawiający słaby i mocne punkty Twojego serwisu, oraz przedstawimy CI rozwiązania potencjalnych
problemów, tak aby w najłatwiejszy z możliwych sposobów rozwiązać wszystkie niedociągnięcia w serwisie
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Optymalizacja stron internetowych
Optymalizację stron przeprowadzamy na podstawie
wypracowanych wytycznych wcześniej wykonanego
audytu strony. Optymalizacja jest kluczowym
elementem w procesie pozycjonowania stron
w wyszukiwarkach internetowych.

Optymalizację strony internetowej można podzielić na trzy główne
działania:
•

optymalizację kodu strony

•

optymalizację treści strony

•

optymalizację grafiki strony

Co zrobimy w ramach optymalizacji Twojej strony?

• przyspieszymy czas ładowania się Twojej strony
• poprawimy poprawność kodu strony, tak aby była zgodna z obowiązującymi standardami W3C
• dostosujemy kod do wymogów wyszukiwarek (ustawimy metatagi, nagłówki podstron, treści)
• zmniejszymy rozmiar plików multimedialnych na stronie takich jak obrazy, zdjęcia czy wszelkiego rodzaju elementy graficzne osadzone w kodzie
serwisu
• zmniejszymy rozmiar skryptów html, css i javascript

wróć do oferty
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Pozycjonowanie
stron internetowych
Usługa pozycjonowania stron to jedna z najważniejszych elementów strategii e-marketingowej. Polega ona na wypromowaniu serwisu w
wyszukiwarkach internetowych, tzn. że daje szansę na najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania dla wybranych wyrażeń.

Korzyści płynące z pozycjonowania Twojej strony
Jakie korzyści może dać Ci pozycjonowanie Twojej strony?
•

zwiększenie obrotów firmy

Najważniejsze argumenty przemawiające za szerokim
pozycjonowaniem

•

dotarcie z ofertą do nieograniczonej liczby potencjalnych odbiorców

•

dotarcie do docelowej grupy odbiorców Twoich towarów lub usług

•

zmniejszenie kosztów reklamy

•

wygenerowanie dużego ruchu na stronie poprzez zróżnicowane kanały

•

zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy na rynku

•

zwiększenie wiarygodności poprzez wysoką pozycję w wynikach

dotarcia do klientów
•

wyszukiwania
•

dość szybsze osiągnięcie wysokiej pozycji w wyszukiwarce w stosunku
do pojedynczych słów

ciągłe zdobywanie nowych klientów

•

stabilna pozycja w wynikach wyszukiwania

•

niskie koszty pozycjonowania stron

Nasza strategia pozycjonowania
Naszą strategię pozycjonowania opieramy o pozycjonowanie tzw.
szerokie, to znaczy, że dobierając słowa kluczowe czy też frazy,
będziemy starali się dotrzeć do świadomego klienta.
Pomijane przez nas słowa pojedyncze, które charakteryzują się dużą
konkurencyjnością w wyszukiwarkach, a tym samym dużymi kosztami
pozycjonowania stron da Ci gwarancję tego, że szybciej i taniej dotrzesz do
swojego klienta, który nieprzypadkowo trafi na Twoją stronę internetową.

W pozycjonowaniu szerokim długi ogon fraz generuje dużo więcej
ruchu niż frazy ogólne, dlatego też poza przyjaznymi linkami
i optymalizacją wszystkich podstron należy zadbać o odpowiednie
linkowanie wewnętrzne – głównie ze względu na to, że tak mocno
rozbudowane strony muszą ułatwić robotom dostęp do
najważniejszych podstron.

www.web-best.pl | kontakt@web-best.pl
AGENCJA INTERAKTYWNA

Co zrobimy w ramach pozycjonowania
Twojej strony?

• przeprowadzimy szczegółową analizę fraz w obrębie Twojej branży, po to, aby jak najlepiej poznać liczbę potencjalnych wyszukiwań na wybrane frazy,
oraz konkurencyjność tych fraz w obrębie Twojej konkurencji
• po wyborze fraz do pozycjonowania, wycenimy każdą frazę oddzielnie, abyś miał/a pełną kontrolę nad budżetem
• etap rozliczeniowy rozpoczniemy od wejścia danej frazy w umówione pozycję, najczęściej w TOP10 – czyli pierwsze dziesięć wyników wyszukania
(pierwsza strona wyników wyszukania)
• rozliczać będziemy się na podstawie raportów o osiąganych pozycjach fraz w danym miesiącu
• będziemy przygotowywać także raporty konwersji użytkowników na wybrane frazy – dzięki temu będziesz mieć kontrolę nad tym, jakie frazy
przynoszą pożądane efekty
• wszystkie działania jakie będziemy prowadzić w ramach pozycjonowania Twojej strony, będą w pełni zgodne z rekomendacją Google odnośnie
pozycjonowania i optymalizacji SEO

wróć do oferty
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Produkcja
systemów dedykowanych
Nasza Agencja zajmuje się produkcją systemów dedykowanych, czyli takich które pisane są pod wymagania danego Klienta. W dobie
informatyzacji, praktycznie każdy proces w firmie może być zinformatyzowany, jeżeli tylko można określić przepływ informacji w tym procesie.
Głównie zajmujemy się projektowaniem i produkcją systemów dedykowanych działających on-line, opartych o technologie webowe. Dzięki temu, nasi
Klienci otrzymują produkt, z którego mogą korzystać stacjonarnie w siedzibie firmy, jak i zdalnie, a także obsługując zewnętrzne procesy typu B2B lub
B2C.

Dla kogo tworzymy systemy dedykowane? Jakie są jego cechy?
Do kogo kierujemy swoją ofertę?

Główne cechy systemów dedykowanych

Prowadzisz działalność na tyle oryginalną, że nie ma na rynku

•

gotowych tzw. pudełkowych systemów do obsługi procesów

decydując się na system dedykowany, masz gwarancję, że będzie dostosowany do
Twojej firmy, a nie odwrotnie

w Twojej firmie?

•

gwarantujemy stałe wsparcie dla naszych klientów w okresie wdrożenia i po nim

A może są już takie programy, ale mimo to, chciałbyś/abyś

•

system który tworzymy dla Ciebie, tworzymy z Tobą, dzięki temu jest on łatwiejszy

stworzyć własny system szyty na miarę, który będzie wyróżniał Cię

we wdrożeniu w Twojej firmie i bardziej przyjemny dla użytkowników w trakcie jego

spośród konkurencji, który usprawni procesy w Twoim biznesie?

użytkowania

A może dostałeś/aś dotację z UE na budowę lub rozwój

•

nasze systemy posiadają praktycznie nieograniczone możliwości funkcjonalne

dedykowanego systemu informatycznego w swojej firmie?

•

nie ma limitów co do kwestii licencji stanowiskowych, system który oddajemy Ci
w ramach usługi jest Twoją własnością, przenosimy prawa autorskie na Ciebie

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś/aś
twierdząco, to zapewne potrzebujesz naszej pomocy.
Oferujemy najlepsze systemy dedykowane, które sprostają
każdemu kto oczekuje niezawodności, prostoty rozwiązań
nawet najtrudniejszych procesów biznesowych czy
organizacyjnych.

•

systemy dedykowane możemy praktycznie bez ograniczeń integrować z innymi
systemami zewnętrznymi, dzięki temu nie musisz rezygnować z aplikacji które obecnie
wykorzystujesz

•

system dedykowany, może posiadać wady wieku dziecięcego, których usunięcie
zapewniamy w ramach serwisu pogwarancyjnego

•

nasze system tworzymy w oparciu o technologie webowe, które umożliwiają pracę
zdalną użytkownikom systemu
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Co zrobimy w ramach usługi wykonania
systemu dedykowanego?

• przeprowadzimy szczegółową analizę Twoich potrzeb, oraz zapoznamy się ze wszystkimi procesami w Twojej firmie, a przede wszystkim tymi, które
ma obsłużyć system
• na podstawie przeprowadzonej analizy, stworzymy projekt funkcjonalny systemu
• opracujemy indywidualny układ graficzny i funkcjonalny Twojego systemu IT
• zaprojektujemy wydajną bazę danych, która będzie sercem systemu
• oprogramujemy wszystkie zaprojektowane procesy
• przeprowadzimy testy przed wdrożeniowe wszystkich funkcjonalności systemu
• dobierzemy odpowiednie środowisko serwerowe dedykowane pod Twoją aplikację
• przeprowadzimy instalację systemu na wybranym serwerze
• przeprowadzimy testy wdrożeniowe wszystkich funkcjonalności systemu
• przeprowadzimy szkolenie z obsługi systemu

Dodatkowo w ramach usługi otrzymasz:
• dwuletnią gwarancję na system IT
• bezpłatną pomoc w obsłudze systemu
• gwarancję na wyeliminowanie ewentualnych błędów systemu, które wynikną na polu eksploatacji
• stałe wsparcie doradcze
• gdy zajdzie taka potrzeba, dodamy nowe funkcjonalności do systemu

wróć do oferty
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Analiza i projektowanie
systemów IT
Idealnie dobrane rozwiązania informatyczne są głównym fundamentem sprawnie działającej firmy. Na efektywność działania systemu IT ma
wpływ wiele czynników takich jak, odpowiendio dobrane oprogramowanie, infrastruktura sprzętowa i serwerowa, dostosowanie systemu
informatycznego do bieżącej wielkości firmy oraz właściwe oszacowanie jego rozwoju wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.
W związku z tym prezentujemy ofertę na analizę i projektowanie systemów informatycznych. Nasze doświadczenie i wiedza dadzą Ci gwarancję
osiągnięcia sukcesu przy wdrożeniu nowych rozwiązań informatycznych.

Jakie potrzeby ma Twoja firma? W jakim celu projektowane są systemy informatyczne?
Wiesz już czego potrzebuje Twoja firma?

Jakie cele stawiamy przed systemami informatycznymi?

Zapewne wiesz czego potrzebuje w danym momencie Twoja firma

•

i jakie cele stawiasz swojej firmie na przyszlość. Jeśli posiadasz już

decydując się na system dedykowany, masz gwarancję, że będzie dostosowany do
Twojej firmy, a nie odwrotnie

pewną koncepcję odnoścnie funkcjonowania systemu

•

gwarantujemy stałe wsparcie dla naszych klientów w okresie wdrożenia i po nim

informatycznego w Twojej firmie, przedstaw ją nam, a my zajmiemy

•

system który tworzymy dla Ciebie, tworzymy z Tobą, dzięki temu jest on łatwiejszy

się resztą. Zestawimy Twoje pomysły z rzeczywistością i wspólnie

we wdrożeniu w Twojej firmie i bardziej przyjemny dla użytkowników w trakcie jego

dobierzemy najlepsze rozwiązania.

użytkowania

Jeśli nie masz zupełnie pomysłu to nic nie szkodzi!
Przeprowadzimy analizę procesów zachodzących w Twojej
firmie, po prostu postaramy się poznać Twoje potrzeby na
każdej płaszczyźnie funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa i na podstawie tego zaproponujemy Ci najlepsze
rozwiązania.

•

nasze systemy posiadają praktycznie nieograniczone możliwości funkcjonalne

•

nie ma limitów co do kwestii licencji stanowiskowych, system który oddajemy Ci
w ramach usługi jest Twoją własnością, przenosimy prawa autorskie na Ciebie

•

systemy dedykowane możemy praktycznie bez ograniczeń integrować z innymi
systemami zewnętrznymi, dzięki temu nie musisz rezygnować z aplikacji które obecnie
wykorzystujesz

•

system dedykowany, może posiadać wady wieku dziecięcego, których usunięcie
zapewniamy w ramach serwisu pogwarancyjnego

•

nasze system tworzymy w oparciu o technologie webowe, które umożliwiają pracę
zdalną użytkownikom systemu
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Jak to robimy?

Projektowanie systemów jest zawsze działaniem wieloetapowym, na którego wpływ ma ogromne znaczenie określenie prawidłowe celów –
o czym decyduje prawidłowo przeprowadzona analiza oraz przyjęta metodologia pracy. Na etapie analizy i projektowania możemy zatem wyróżnić
następujące kroki:
• poznajemy Twoje potrzeby, analizujemy wszystkie procesy jakie zachodzą w Twojej firmie
• znając zakres działalności firmy, określamy cele do których powinniśmy dążyć wdrażając system informatyczny
• poznajemy strukturę organizacyjną Twojego przedsiębiorstwa
• analizujemy to, jakimi zasobami sprzętowymi i ludzkimi dysponujesz
• wyodrębniamy kluczowe procesy funkcjonujące w firmie wokół których będziemy w przyszłości określać szczegółowe pod procesy
• dobieramy odpowiednią technologię
• tworzymy projekt infrastruktury sprzętowej
• na podstawie przeprowadzonej analizy projektujemy strukturę bazy danych, na podstawie której będziemy bazować
• mając określoną strukturę danych, możemy przystąpić do projektowania funkcjonalności systemu
• opracujemy szczegółowy harmonogram wdrażania systemu informatycznego

Pamiętaj!
Im większą wagę przywiążesz do etapu analizy i projektowania swojego systemu, tym mniej problemów będzie przy jego implementacji
i wdrożeniu. Dzięki dobrze wykonanej fazie projektowej, zmniejszysz ryzyko wystąpienia komplikacji w późniejszych etapach wdrożenia,
a co za tym idzie zmniejszysz ryzyko wystąpienia dodatkowych nieprzewidzianych kosztów.
wróć do oferty
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Identyfikacja wizualna
Na reklamie w Internecie nie kończy się nasza oferta. Niezwykle ważna jest także reklama tradycyjna tzw. drukowana, dzięki której dotrzesz do
klientów, którzy nie chętnie wykorzystują Internet w poszukiwaniu odpowiedniej dla siebie oferty bądź nie potrafią sprawnie się w nim
poruszać, korzystać z urządzeń mobilnych.
W przeciągu 4 lat prowadzenia naszej agencji, wyspecjalizowaliśmy się w przenoszeniu oferty naszych klientów na nośniki reklamy, które można
zobaczyć z bliska, dotknąć, przekazać dalej…

Jakiej reklamy potrzebuje Twoja firma?
Przede wszystkim skutecznej! Przyjemnej dla oka, zrozumiałej w swoim przekazie, przykuwającej uwagę odbiorcy.
Bez tych podstawowych cech, nasz czas poświęcony na
identyfikację wizualną i Twoje środki przekazane na ten cel
nie mają sensu.
Dlaczego?
Bo identyfikacja wizualna to pierwszy i podstawowy krok od którego
należy zacząć, aby wykreować markę na rynku regionalnym lub
globalnym.

Co zatem mamy dla Ciebie w swojej ofercie?
•

projektowanie i redesign loga firmowego

•

kompleksowe planowanie wizerunku firmy

•

projekty graficzne materiałów przeznaczonych do druku: wizytówki, ulotki, plakaty,
katalogi, teczki ofertowe, panier firmowy, notesy, kalendarze. Korzystamy z najpopularniejszych narzędzi projektowych Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign

•

druk wymienionych materiałów reklamowych

•

projektowanie reklamy okazjonalnej: reklama prasowa, banery internetowe, torby reklamowe, pocztówki, zaproszenia, bilety, opakowania cd/dvd

•

projektowanie i wydruk reklamy wielkoformatowej: banery, siatki mesh, folie, plakaty
XXL, płótno canvas, roll-upy, płyty PVC
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Identyfikacja wizualna

Co zrobimy w ramach usługi opracowywania
identyfikacji wizualnej?

• poznamy i przeanalizujemy Twoje potrzeby
• określimy cele do których dążymy, aby reklama trafiła do odbiorcy
• wyodrębnimy kluczowe zagadnienia, którymi będziemy się kierować
• dobierzemy odpowiednie narzędzia projektowe
• zaprojektujemy reklamę, którą przekażemy Ci do akceptacji

wróć do oferty
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Wybrane realizacje
1/15
Event Ogrody
Dla firmy ogrodowej Event zrealizowaliśmy stronę
internetową technologii Responsive Web Design, która
umożliwia automatyczne dostosowanie się wyglądu i
układu serwisu do rozmiaru okna przeglądarki.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
Responsive Web Design, HTML5, CSS3, JQuery, PHP, Smarty

http://eventogrody.pl/
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Wybrane realizacje
2/15
Film ODLUDZIE
Dla filmu „Odludzie” zrealizowaliśmy stronę internetową
w technice projektowania Responsive Web Design, która
umożliwia automatyczne dostosowanie się wyglądu i
układu serwisu do rozmiaru okna przeglądarki.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
Responsive Web Design, HTML5, CSS3, JQuery

http://filmodludzie.pl/
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Wybrane realizacje
3/15
SPP Legal
Strona stworzona dla Kancelarii Prawnej Szmigiel, Papros
& Partners w technologi Responsive Web Design.
SPP Legal od początku swojego powstania świadczy usługi
przede wszystkim na szeroko pojętym rynku nieruchomości

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
Responsive Web Design, HTML5, CSS3, JQuery

http://spplegal.com.pl/
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Wybrane realizacje
4/15
uCARE
Serwis dla Regenersis Digital Care Sp. z o.o. Nasz zespół
może pochwalić się przyjemna dla oka grafiką, dopracowaną
w każdym detalu oraz funkcjonalnym rozmieszczeniu
ważnych treści, ułatwiających użytkownikowi znalezienie
najpotrzebniejszych informacji. Serwis jest stworzony dla
lidera na rynku w zakresie świadczenia usług dla osób
korzystających z najnowszych urządzeń elektronicznych oraz
dla TU Europa specjalizującego się w ubezpieczeniach ściśle
dostosowanych do potrzeb Klientów.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery

http://ucare.pl/
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Wybrane realizacje
5/15
Sklep internetowy
Regenersis
Przedstawiamy sklep internetowy dla firmy Regenersis
Warsaw Sp. z o.o. Sklep specjalizuje się w sprzedaży
nowych telefonów znanych marek, jak również używanych,
odnowionych przez Regenersis. Każdy używany telefon
jest dokładnie sprawdzony i objęty gwarancją od 6 do 12
miesięcy.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery, PHP, MySQL, Smarty, Ajax

http://sklep.regenersis.pl/
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Wybrane realizacje
6/15
Sklep internetowy
Anovo
Przedstawiamy sklep internetowy dla firmy Anovo Polska.
Sklep specjalizuje się w sprzedaży nowych telefonów
znanych marek.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery, PHP, MySQL, Smarty, Ajax

http://anovo.sklep.pl/
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Wybrane realizacje
7/15
Hotel i restauracja
Iguś
Zapraszamy na stronę Restauracji i Hotelu Iguś. Strona
przedstawia pełną ofertę Restauracji, która jest trafnym
miejscem na spotkania towarzyskie czy biznesowe,
organizację imprez okolicznościowych, na przystanek
w trakcie długiej podróży.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery, PHP, MySQL, Smarty, Ajax

http://igus-szydlowiec.pl/
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Wybrane realizacje
8/15
Tombud
Projekt firmowej strony internetowej stworzony dla
największej skarżyskiej firmy budowlanej Tombud,
działającej na rynku ogólnopolskim, zajmującej się
kompleksową usługą i wykonawstwem robót remontowobudowlanych. Firma cieszy się ogromnym uznaniem,
dlatego zapraszamy do zapoznania się z ofertą i bogatym
portfolio.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery, PHP, MySQL, Smarty

http://tombudmax.pl/
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Wybrane realizacje
9/15
Car Free
Nowa odsłona strony, którą realizowaliśmy w poprzednich
latach naszej działalności! Na życzenia klienta dodane
zostały dynamiczne podstrony ofertowe dla wynajmu
średnioterminowego i długoterminowego. Dodatkowo
uruchomiliśmy rozbudowany mechanizm rezerwacji oraz
panel klienta.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery, PHP, MySQL, Smarty, Ajax

http://carfree.pl/
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Wybrane realizacje
10/15
Festiwal wolontariatu
Strona poświęcona Świętokrzyskiemu Festiwalowi
Wolontariatu 2013, który odbył się w dniach 5-7 grudnia
w Kielcach. Miło nam poinformować, że firma Web-Best
została partnerem Festiwalu, za co dziękujemy
organizatorom i życzymy dalszych sukcesów.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery, PHP, MySQL, Smarty, Ajax

http://festiwalwolontariatu.eu/
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Wybrane realizacje
11/15
Energy Minerals
Kolejny projekt firmowej strony, tym razem dla firmy
działającej w transporcie, sprzedaży i rozładunku
kryszywa oraz spedycji. Zapraszamy do obejrzenia
nowoczesnej realizacji dla firmy Energy Minerals.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery, PHP, MySQL, Smarty

http://energyminerals.pl/
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Wybrane realizacje
12/15
Personal Vermittlung
Kolejna realizacja dla firmy działającej na rynku niemieckim,
specjalizująca się w pośrednictwie pracy, tłumaczeniach i
ubezpieczeniach. Strona - wizytówka firmowa oraz projekt
loga. Obecnie serwis posiada niemiecką wersję językową,
jednak w najbliższej przyszłości przewidujemy kolejny,
odrębny projekt w polskim tłumaczeniu i nową ofertą.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery

http://personalvermittlung-polen.de/
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Wybrane realizacje
13/15
Zymmer
Projekt i wykonanie strony internetowej dla firmy Zymmer,
która pomaga w zakładaniu działalności gospodarczych
w Niemczech. Zajmuje się także ubezpieczeniami,
tłumaczeniami i szukaniem pracy u naszych
zachodnich sąsiadów.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery

http://zymmer.de/
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Wybrane realizacje
14/15
Kombinat Formy
Klub „KOMBINAT FORMY” został zrealizowany z myślą
o ludziach, którzy uwielbiają aktywnie wypoczywać
i przyjemnie spędzać czas. Serwis został stworzony
z naciskiem na prezentację wielu wydarzeń jakie odbywają
się w obiekcie. Na stronie można znaleźć terminarze zajęć,
cennik usług, szczegółowy opis zajęć oferowanych na
siłowni i w klubie fitness.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery, PHP, MySQL, Smarty, Ajax

http://kombinatformy.pl/

www.web-best.pl | kontakt@web-best.pl
AGENCJA INTERAKTYWNA

Wybrane realizacje
15/15
Tajemniczy ogród
Dla Firmy Tajemniczy Ogród Zbigniew Żak stworzyliśmy
stronę internetową zarządzaną przez nasz autorski system
CMS. Dla Tajemniczego Ogrodu wykonaliśmy także nowe
logo firmowe.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:
xHTML, CSS, JQuery, PHP, MySQL, Smarty, Ajax

http://ogrody-zak.pl/
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Kontakt

AGENCJA INTERAKTYWNA

ul. Rejowska 99/306
26-110 Skarżysko-Kamienna

WARSZAWA 143 km
Skarżysko-Kamienna
woj. świętokrzyskie

kraków 153 km

Dane firmy

Dane kontaktowe
		

Idea Brand

Telefon:

+48 796 776 511

ul. Rejowska 99/306, Skarżysko-Kamienna

		

+48 796 002 511

E-mail:

kontakt@web-best.pl

NIP : 663-180-86-25

		

ksiegowosc@web-best.pl

REGON : 260628263

Skype:

web-best

wróć do oferty

