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YAWAL S.A.

Nawet niewielkie zmiany potrafią odmienić oblicze marki. Poznaj 
działania, które pozwoliły na umocnienie wizerunku firmy na rynku. 

www.yawal.com

Wyzwaniem podczas pracy z YAWAL było stworzenie i przygotowanie panelu klienta, który po dokonaniu rejestracji 
przenosi na dedykowane podstrony skierowane dla branż Architektów, Wykonawców, Producentów i Konsumentów.

Pobieranie narzędzi 
i dokumentów dla każdej 
z branż

Obiekty referencyjne 
przedstawione na mapie

Wyszukiwanie realizacji 
po zastosowanym do budowy 
produkcie



FOREST AGRI

Zmiany w wizerunku marki to radykalne posunięcie, które nastawione 
jest na jej rozwój. Aby prace przyniosły zamierzony efekt powierz 
zadanie specjalistom.

www.forestagri.pl

Intuicyjny układ modułów
na stronie.

Atrakcyjna szata graficzna.

Interfejs przyjazny dla 
użytkownika.

Zalety:



MISS GOVERNESS

Międzynarodowe marki to duma ich właścicieli. Aby odnalazły odbiorców 
z różnych krańców globu muszą przyciągać do siebie nie tylko dobrym 
produktem lub usługą, ale również prezentacją w sieci. Zastosuj sprawdzone 
rozwiązania, które pozwolą z łatwością dotrzeć do zainteresowanych 
odbiorców.

www.miss-governess.com

Guwernantki to specyficzna działalność, która skierowana jest do określonej grupy odbiorców. Za cel wspólnie 
podjętego projektu postawiliśmy sobie odpowiednie przygotowanie stron informacyjnych, przedstawiających 
szczegóły pracy niań i guwernantek. Spójna i nawiązująca znakiem do działalności identyfikacja wizualna 
przedstawia najważniejsze aspekty pracy międzynarodowej agencji niań i guwernantek. 

Strona internetowa 
zbudowana w oparciu 
o autorski system trigoCMS!

Indywidualna szata graficzna 
strony internetowej.

Elementy identyfikacji 
wizualnej ściśle nawiązujące 
do działalności.















G1 | GDAŃSKA

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. 
Aby była poparta dobrymi argumentami, należy przedstawić ją 
w dogodny dla odbiorcy sposób.  

www.gdanska1.pl

Inwestycja w Krakowie to nowoczesne osiedla mieszkalne. Stworzyliśmy dla inwestycji konfigurator, który pozwala 
na przedstawienie cech produktu finalnego – rozkład mieszkań, pokoi, a także podgląd mieszkań które są wolne. 

Stworzenie konfiguratora, 
który prezentuje mieszkania 
według preferencji.

Przedstawienie 
skomplikowanego 
przedsięwzięcia za pomocą 
jednego prostego w obsłudze 
narzędzia.

Możliwość zaprezentowania 
dowolnego produktu za 
pomocą konfiguratora.



Inwestycja deweloperska to ogromne przedsięwzięcie, które 
wymaga sprawnej organizacji i zarządzania projektem, aby 

dostarczyć potencjalnym klientom mieszkania, jakich szukają. 
Aby przedstawić atrakcyjnie nienamacalną ofertę 
zaprezentuj produkt za pomocą konfiguratora - 

Wizualizatora Inwestycji.

www.jesienna.pl

Przedstawienie mieszkania 
w atrakcyjny i szczegółowy 

sposób.

Ukazanie walorów inwestycji, dających 
możliwość zaznajomienia się z obiektami 
znajdującymi się w pobliżu mieszkania lub 

osiedla.

Możliwość dopasowania cech 
mieszkania do oczekiwań.



EKUT

Profesjonalna strona internetowa informuje rzetelnie i dostarcza najważniejszych 
informacji na wyciągnięcie ręki. Zmiana strony internetowej wiąże się z nowymi 
wyzwaniami. Posiadamy sprawdzone sposoby na to, by odbiorca zechciał 
pozostać na niej dłużej.

www.ekut.pl

Możliwość rozbudowania 
strony internetowej 
o nieograniczoną ilość podstron.

Indywidualny projekt 
graficzny strony.

Dopasowana identyfikacja 
wizualna.

Zalety:





JASKOT

Odkryj możliwości prezentacji produktów za pomocą strony internetowej. 
Poznaj historię sukcesu firmy Jaskot.

Responsywność gwarantuje 
odczyt strony na każdym 
urządzeniu mobilnym.

Dopracowany układ menu 
pozwala na łatwe 
odnalezienie danego 
produktu.

Czytelny interfejs pozwala na 
odpowiednie zaprezentowanie 
oferty i przedstawienie opisu 
firmy.

Zalety:



B.A.J.A. MEBLE

Postęp technologiczny otworzył przed nami 
drzwi na nowe rozwiązania, które ułatwiają 
życie. Konfiguratory to narzędzia, dzięki którym 
można w prosty sposób zaprezentować 
skomplikowane produkty w różnych wariantach 
i o różnym układzie modyfikacji.

Konfigurator to jedno z najlepszych rozwiązań, które proponuje dopasowanie mebli na wymiar.

Możliwość indywidualnej 
modyfikacji układu mebli.

Personalizacja mebli 
i akcesoriów.

Wzbudzjąca zainteresowanie 
forma przekazu.



Podaj jak na dłoni najistotniejsze cechy produktu i pozwól na 
samodzielne jego kreowanie. Konfigurator Letniskowo.pl 
umożliwia dobór odpowiednich parametrów, takich jak 

zmiana koloru elewacji, dobór odpowiednich dodatków, a 
także prostą wysyłkę zapytania ofertowego o domek ściśle 

dopasowany do potrzeb.

www.letniskowo.pl

Dostarcz to, czego oczekuje Twój Klient. 
Ukaż zalety swojego produktu w przystępny 
i atrakcyjny sposób dzięki konfiguratorom! 

Prostota modyfikacji 
produktu.

Dopasowanie produktu 
do potrzeb.



ELKO 

Zmiany mogą przynieść oczekiwane rezultaty, nawet jeśli nie są 
rewolucją. Dokonaj modyfikacji wizytówki marki – strony internetowej. 
Odważ się na krok, który może wspomóc rozwój Twojej firmy.

www.elko.kalisz.pl

Odnowiony layout witryny, 
korespondujący z logotypem.

Czytelny układ modułów 
i treści.

Rozbudowane górne menu 
ułatwiające nawigację.

Zalety:



Wybrani Klienci Wybrani Klienci
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