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Час красивих та розумних веб-рішень для Вашого бізнесу.
Ми допоможемо розробити або модернізувати веб-сайт Вашого банку, який буде не тільки
приносити Вам естетичне задоволення, але й реально працювати на збільшення прибутку шляхом
поліпшення комунікації з клієнтами.
Наша компанія використовує індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта. Ми розробляємо
системи керування сайтом та інше програмне забезпечення, не використовуючи типові, стандартні
та широко розповсюджені програмні рішення, що, разом з іншими факторами, забезпечує більшу
надійність та можливість подальшого модифікування в порівнянні з розробками інших компаній.
Наша компанія здійснює весь комплекс робіт з розробки і просування веб-сайтів:
@ оцінка потреб і вироблення концепції представлення Вашого банку в мережі Інтернет;
@ вироблення рекомендацій по створенню веб-сайту Вашого банку та інтеграції його з вже
існуючими системами автоматизації;
@ вироблення рекомендації щодо наповнення веб-сайту інформаційними матеріалами;
@ розробка технічних завдань на проведення робіт;
@ оптимізація юзабіліті веб-сайту, або простіше кажучи, зручності його використання
користувачами (зручна, продумана навігація, розміщення інформаційних матеріалів за
розділами, оптимізація внутрішніх посилань);
@ розробка веб-сайту;
@ весь комплекс веб-маркетингових заходів щодо просування Вашого веб-сайту:
 розробка стратегії просування Вашого веб-сайту;
 розробка рекламних кампаній в рамках обраної стратегії;
 розробка стратегії розвитку веб-сайту: оновлення контенту (змісту) веб-сайту,
еволюційний розвиток різноманітних рубрик;
 постійна обробка та аналіз статистичної інформації, корекція стратегії і тактики
розвитку та просування веб-сайту;
@ хостинг і підтримка функціонування Вашого сайту після його запуску в мережі;
@ навчання Вашого персоналу і здійснення різних консультаційних послуг.
Але пустим словам вірити не можна. Що може підтвердити сказане вище?
- наш досвід:
компанія «ВізАрт» працює на ринку інтернет-розробок з лютого 2001 року, але як
колектив ми працюємо вже понад 10 років.
- наші роботи і клієнти:
за цей час було здійснено велику кількість успішних проектів. Більшість наших клієнтів
досі співпрацює з нами, і ми продовжуємо підтримувати їх веб-сайти (здійснюємо
редизайн і ребілдінг, надаємо різні консультаційні послуги, розробляємо і
проводимо рекламні кампанії). З переліком наших робіт Ви можете
ознайомитись на нашому Веб-сайті: www.wizart.com.ua
Якщо Вас є будь-які питання, ми раді будемо відповісти на них по телефону або при
особистій зустрічі.
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