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/    Webstránky a eshopy na mieru

Webfox.sk



/ Funkcie pre Vašich zákazníkov

Idea a 
stratégia
 

Zanalyzujeme Váš nápad, 
zvolíme správnu stratégiu  
a vyberieme ideálne nástroje 
pre vývoj Vašej aplikácie pre 
vybrané platformy. 

Používateľ 
je na prvom 
mieste 

Navrhneme funkčný prototyp 
aplikácie, otestujeme ho na 
reálnych užívateľoch a na 
základe výsledkov vytvoríme 
finálny dizajn a funkcie 
aplikácie. 
 

Vývoj pre 
rozlíšenie 
a platformu

Implementujeme dizajn do 
funkčnej podoby, aby sa 
jednotlivé dáta korektne 
zobrazovali na všetkých 
zariadeniach. Tam, kde to je 
užitočné, vytvoríme natívne 
mobilné aplikácie. 

Správne 
zvolené 
nástroje

Pracujeme len s najnovšími 
technológiami. API 
integrácia, JavaScript, 
UX princípy a moderná 
architektúra je len začiatok. 
Rýchlo sa prispôsobujeme 
trendom a prinášame Vám 
technologickú konkurenčnú 
výhodu. 

Výnimočná 
grafika

Doprajte návštevníkom
zážitok z unikátneho 
a funkčného dizajnu, 
ktorý zapadá do Vašej 
marketingovej vízie. Na 
základe jedinečného 
vzhľadu si Vás Vaši 
zákazníci ľahšie zapamätajú.

Jednoduché 
ovládanie

Návštevníci sú schopní 
ovládať Váš eshop alebo 
webstránku

 
intuitívne, a 

jednoducho.
 

Všetky 
potrebné

 
informácie 

sa zobrazujú, keď ich 
potrebujú, na viditeľných a
 ľahko  dostupných  miestach.

Responzívny 
design

Vaši zákazníci Vás majú 
vždy “po ruke”. Nakupovať 
môžu pohodlne z ich 
mobilných telefónov alebo 
tabletov. Eshop  sa 
automaticky prispôsobí 
veľkosti zariadenia.

Jednoduchosť 
a škálova-
teľnosť
Prispôsobíme CMS 
systém Vašim aktuálnym 
požiadavkám a do budúcnosti 
sme pripravení funkcionalitu 
rozširovať, prípadne na 
mieru doprogramovať Vašim 
potrebám. 

     Užitočné  funkcie  pre  návštevníkov  Vášho  nového  eshopu alebo webstránky.



Výkon, 
stabilita
a rýchlosť 

Garantujeme nastavenie 
optimálneho výkonu, aký 
vaša Webstránka či eshop 
vyžaduje v reálnom čase z 
hľadiska návštevnosti, či 
veľkého počtu produktov. 

Rozšíriteľnosť

Sme pripravení vyhovieť 
Vašej požiadavke s 
napojením na CRM, 
ERP, alebo akýkoľvek iný 
informačný softvér, ktorý 
Vaša spoločnosť používa. 

Bezpečnosť

Staráme sa o bezpečnosť 
Vašich stránok pravidelnou 
aktualizáciou a údržbou 
našich serverov. 
 

Marketingové 
nástroje

Ideme s dobou a napojenia 
na marketingové nástroje 
ako Facebook, hotjar, 
Google Analytics nám 
nerobia problém. 
Samozrejmosťou je široká 
škála SEO nastavení. 

Viac-
jazyčnosť

Ponúkajte Vaše služby 
a produkty v zahraničí. 
Nášmu CMS to nerobí 
žiaden problém.
“Rozpráva” viacerými 
jazykmi. 

Prepojenie so 
sociálnymi 
sieťami

Návštevníci radi zdieľajú 
stránky alebo články, ktoré 
sa im páčia. Dovoľte im 
jednoducho šíriť 
a komentovať  Váš obsah
na Facebooku a Google+.

Bezpečnosť 
a ochrana 
súkromia

Každý si želá, aby jeho 
citlivé údaje boli dobre 
chránené. Vaši zákazníci sa 
nemusia obávať 
nechceného úniku 
osobných dát.

Prístupnosť
a použiteľnosť
 
Neobmedzujte návštevníkov. 
Umožnite im používať 
prehliadač alebo zariadenie 
podľa ich výberu. Váš 
obchod bude vždy plne 
funkčný bez ohľadu na ich 
technické vybavenie.

Live chat

Priblížte sa potencionál-
nym zákazníkom ešte viac. 
Dajte im možnosť napísať 
krátku správu o dostupnosti, 
variantoch, alebo o kvalite 
produktov.

Vlastné 
fotografie

Doporučujeme vytvoriť 
fotografie, ktoré povedia 
oveľa viac o Vašej firme, ako 
nič nehovoriace fotografie z 
fotobanky, ktoré už možno 
používa Vaša konkurencia. 
Fotografie viete následne 
použiť v printových 
materiáloch alebo na 
sociálnych sieťach. 

Podpora

Obráťte sa s problémom 
na náš tím podpory, ktorý 
Vám v pracovných dňoch 
odpovie okamžite. 

Video návody 

Pripravujeme video návody, 
ktoré zefektívnia prácu 
s našim CMS systémom
a budú dostupné priamo 
v administrácii. 

 

voliteľné

voliteľné

voliteľné voliteľné




