Blue Owl

WEB
DESIGN

KONTAKT
Adres

Telefon

Online

Blue Owl
Albańska 8/4
60-123 Poznań

Tel. office: 602 575 939
Tel. PM: 690 900 344

Email office: hello@blueowl.pl
Email PM: k.stola@blueowl.pl
Strona: www.blueowl.pl

KIM
JESTEŚMY?

INFORMACJE
O NA S
—

Zmieniamy
przedsiębiorstwa
innowacjami
DLACZEGO?
bo wierzymy, że to Ty wytyczasz ścieżki, a nie nimi podążasz
bo innowacja to klucz do sukcesu
bo świat nie stoi w miejscu
bo mamy odwagę kroczyć w nieznane
bo wiemy, że tego potrzebuje Twoja firma

W JAKI SPOSÓB?
analizując sytuację przedsiębiorstwa od środka [INSIGHTS]
projektując nowe i unikalne rozwiązania dla Twojego biznesu
[PRODUCT & SERVICE DESIGN]
wytyczając nowe ścieżki dotarcia do Twoich klientów
[SALES DESIGN]
budując silną markę w świadomości Twoich klientów
[MARKETING DESIGN]
kreatywnie stąpając po ziemi i dążąc do celu [DESIGN JAM]
tworząc dziś strategię jutra [STRATEGY DESIGN]

PODEJMIESZ WYZWANIE?

WEB DESIGN
CO TO TAKIEGO?
WEB DESIGN = NOWOCZESNA STRONA INTERNETOWA
Nowoczesna strona internetowa to obecnie podstawa funkcjonowania efektywnej sprzedaży oraz
EMPATIA przedsiębiorstwa. Strona internetowa stanowi najlepszą wizytówkę firmy w sieci. Poprzez
marketingu
odpowiednie zakładki oddaje charakter przedsiębiorstwa prezentując jego wyróżniki, ofertę, zespół
oraz pozostałe elementy. Strona internetowa to przede wszystkim źródło nowych klientów oraz
idealny kanał komunikacji z dotychczasowymi klientami przedsiębiorstwa.

STANDARD
od 500 zł netto

OPTIMUM
od 2500 zł netto

PREMIUM
od 6000 zł netto

1 (one page)

max. 15

bez ograniczeń

standardowy szablon

modyfikacja szablonu

indwidualny projekt graf.

Rejestracja domeny
Strona responsywna
Ilość zakładek na stronie internetowej
Slider i galeria
Mapa google + social media
Indywidualny projekt graficzny
CMS - konfigurator treści

brak

Pomoc w obsłudze strony

30 dni

60 dni

90 dni

1 rok gratis (kolejny 150 zł)

1 rok gratis (kolejny 100 zł)

1 rok gratis (kolejny 50 zł)

Serwer

Korzyści:

DOTARCIE
DO NOWYCH
KLIENTÓW

POPRAWA
WIZERUNKU
PRZEDSIĘBIORSTWA

NISKI
KOSZT WYKONANIA
USŁUGI

PEŁNE
WSPARCIE W TRAKCIE
REALIZACJI

PRZYKŁADOWE
REALIZACJE

#520029

#F7CE29

#4A8C42

W trakcie projektu, przeprowadzonego dla pierwszej w Polsce
kawiarni brazylijskiej Sorrir Cafe do Brasil, przygotowana została
pełna identyfikacja wizualna marki oraz jej strona internetowa.
Główną kwestią zidentyfikowaną w briefie było mocne nawiązanie do
słonecznej kolorystyki Brazylii oraz jagód acai, będących głównym
produktem serwowanym w kawiarni. W ten sposób powstał zarys logo
oraz kolorystyki, które w pełni oddają klimat oraz kulturę Brazylii.

PRZYKŁADOWE
REALIZACJE

#65A275

#EFCB96

#464950

W ramach projektu wirtulne biuro poznań, firma Blue Owl
odpowiedzialna była za przygotowanie pełnej Księgi Identyfikacji
Wizualnej oraz strony internetowej przedsięwzięcia. W trakcie prac
projektowych powstał zarys logo oraz kolorystyki, które następnie
zostały naniesione na materiały marketingowe oraz zamieszczone na
stronie internetowej. Zastosowana kolorystyka oraz czcionka
podkreślają wysoką jakość, a także dostępność świadczonych przez
wirtualne biuro usług.

PRZYKŁADOWE
REALIZACJE

#4f74b9

#2a324b

#f7fafa

W ramach realizacji projektu innowacyjnych warsztatów kreatywnych
stworzone zostały podstawowe elementy identyfikacji oraz strona
internetowa usługi. Nowo powstałe identyfikacja wizualna oraz
strona internetowa nawiązują do charakteru warsztatów, które w
unikalny sposób łączą elementy strategii biznesowej z kreatywną
sesją burzy mózgów.

STWORZONE PRZEZ

Blue Owl
Albańska 8/4
60-123 Poznań

