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Każdego dnia nadawanych i dostarczanych jest mnóstwo paczek. 
Być może jedna z nich trafiła właśnie do Ciebie? By cały proces 
przygotowania, nadania oraz odebrania paczki był łatwiejszy, 
zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy stronę StrefaPaczki.pl

Dzięki niej, każdy użytkownik zyskał możliwość nadania 
i odebrania przesyłki szybko i bez zbędnych formalności 
- w swojej okolicy! Wyślesz paczkę do rodziny na drugim 
końcu Polski, bliskich pracujących za granicą lub partnerów 
biznesowych w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej.



Doskonale wiemy, że w projekcie liczą się dwie rzeczy: DOBRY DESIGN 
i UŻYTECZNOŚĆ. Dlatego też projektując stronę, bierzemy pod uwagę 
nierozerwalnie oba elementy.

Wyobraź sobie ORGANIZM, w którym system naczyń połączonych sprawia, 
że wszystko funkcjonuje perfekcyjnie. Do momentu, gdy jeden z organów 
niedomaga. Ze stroną internetową jest tak samo.



Projektując witrynę StrefaPaczki.pl musieliśmy mieć pewność, 
że będzie ona:
●    sprzedawać,

●    dobrze wyświetlać się na różnych urządzeniach,

●    widoczna w organicznych wynikach wyszukiwarki Google,

●    wyróżniała się dobrym designem,

●    użyteczna.

My nie dajemy Ci tylko
ładnego pudełka ze wstążką.

Dajemy Ci pudełko
pięknie opakowane
i bogato wyposażone!



Strona bez optymalizacji, nie ma racji  - tego trzymamy się bardzo 
mocno. Jeśli strona ma generować konwersje i przynosić zyski, 
musi być odpowiednio zoptymalizowana. Wiemy to jak nikt inny!



Szablonów stron jest wiele, ale dla każdego Klienta przygotowujemy 
indywidualny projekt.

Czy można połączyć projekty stron dla różnych branż? Można, tylko 
po co jeśli nie przyniesie to Klientowi wymiernych korzyści?

Efektywność witryny uzależniona jest od wielu czynników i niczym 
w grze zespołowej, potrzeba by wszystkie te elementy zagrały.



lata doświadczeń,

gwarancja satysfakcji,

analiza kontekstu użycia,

obserwacja zachowań użytkowników,

projektowanie i optymalizacja procesów 
interakcji ze szczególnych zwróceniem 
uwagi na doświadczenia klientów.



Interakcje na linii człowiek- komputer/tablet/smartphone są decydujące 
w procesie zakupowym. Strona niedostosowana, to strona przegrana,   
a konkurencja nie śpi. Dlatego też w projektach, stawiamy UX ponad 
wszystko! Nasze strony:
●    prezentują się atrakcyjnie

●    są funkcjonalne i użyteczne

● ●  korzystanie z nich to czysta przyjemność



Skąd wiemy, że na stronę StrefaPaczki.pl klienci powrócą? 
Sami nimi bywamy i wiemy, czego się oczekuje. Dlatego też...

   ● skróciliśmy długą i nużącą drogę, którą musieli przeklikać wcześniej,
●    regulaminy wypuściliśmy z tabel i opatrzyliśmy czytelnymi ikonami,
●    przygotowaliśmy łatwy do znalezienia cennik, na osobnej podstronie,
●    postawiliśmy na uwypuklenie narzędzia do wyceny paczek,
●    dodaliśmy brakujące elementy.



Zaoferowaliśmy swoje wsparcie podczas wdrażania zmian. To istotny, ale 
także doceniany element. Często zdarza się, że pojawiają się trudności 
z wprowadzeniem zmian na stronie, wtedy wkraczamy my 
i pomagamy!

Wyzwanie było naprawdę wymagające, dlatego satysfakcja 
po jego osiągnięciu zrównała się z radością po odebraniu 
wyczekiwanej paczki! 







Skontaktuj sięz nami - wspólnie zaplanujemy efektywne działania 
specjalnie dla Twojej firmy!


