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Grafika, Identyfikacja, FrontEnd
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna to oferta, służąca kreowaniu

własny, unikatowy znak dopasowany do

wizerunku marki, co za tym idzie wyróżnienie jej

obszaru występowania,

spośród konkurencji.

spójnie wyglądające elementy identyfikacji:
kolorystyka firmowa, czcionki, wizytówka,

Oferujemy czytelne, spójne i zgodne z

dokumenty firmowe, koperty, typografia,

obowiązującymi trendami wykonanie identyfikacji

oznakowanie budynków, firmowe gadżety

wizualnej. W ramach pracy, zgodnie z

itp.,

zapotrzebowaniem klientów, przygotowujemy

przykłady dobrego i złego zastosowania,

wszystkie wymagane elementy potrzebne do

księga znaku,

przedstawienia marki.

odświeżenie marki - rebranding.

Zasady identyfikacji wizualnej przedstawiamy w
formie księgi tradycyjnej jak i elektronicznej,
przedstawiają one zastosowania elementów
graficznych w sposób prawidłowy do konkretnych
sytuacji. Księga posiada również wykaz błędnych /
niewskazanych zastosowań elementów
graficznych. Wszystkie zawarte w niej informacje
mają na celu stworzenie pozytywnego i
profesjonalnego odbioru marki.
W przypadku marek posiadającej już określony
wizerunek oferujemy wsparcie w zakresie
rebrandingu.

Projektowanie graficzne
Oferujemy tworzenie projektów graficznych

indywidualny, dopasowany do konkretnych

wszelkiego rodzaju serwisów internetowych,

potrzeb klienta projekt graficzny,

sklepów internetowych, aplikacji, platform itp.

projekt graficzny dostosowany do
najnowszych technologii, norm

Nasza oferta dotyczy zarówno wykonania projektu

internetowych,

graficznego w oparciu o istniejące identyfikacje

zalecane jest przygotowanie projektu UI

wizualne, jak również zaczynając od „pustej

przed przystąpieniem do projektowania
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przestrzeni”. Opracowując nasze projekty dbamy o

graficznego.

to aby forma przekazu wizualnego współgrała z
treścią.
Projektując nowe grafiki, na początku zapoznajemy
się z oczekiwaniami naszych klientów, następnie,
w dalszej formie projektowania zawsze pamiętamy
o jej przyszłych odbiorcach, obranych celach i
formie użytkowej.
Na podstawie opracowanych analiz, projektujemy
UI, dostosowane do jak najlepszego wykorzystania
przestrzeni pod kątem swoich przyszłych
odbiorców.
Nasza firma posiada w swoim zespole pasjonatów,
dla których tworzenie i projektowanie graficzne
jest ulubionym zajęciem, przynoszącym wiele
satysfakcji, a poznawanie coraz nowszych trendów
prawdziwą pasją.

Projektowanie UI
Posiadamy doświadczenie w ramach

nowoczesne, intuicyjne interfejsy,

projektowania i optymalizacji interfejsów

projektowana UI oparta o zasady ergonomii

użytkowych. Przygotowujemy interfejsy
dostosowane do ogólnych zasad ergonomii pracy –
optymalne rozmieszczenie pól formularzy,
elementów ofert, najważniejszych informacji, czy
reklam dających największy współczynnik kliknięć.

pracy,
interfejsy dostosowane do wszelkich
urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych,
optymalizacja interfejsów pod kątem
wykonywania wielokrotnych czynności.

Wykonujemy interfejsy ergonomicznych ekranów
aplikacji desktop, tabletów, smartphonów. Dobrze
wykonany interfejs to kluczowy element każdego
serwisu czy aplikacji. Od niego zależy łatwość
obsługi, wygoda, szybkość wykonywania
powtarzalnych czynności.
Projektując interfejsy kierujemy się trzema
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wyznacznikami: wygodzie użytkowników,
uniwersalności oraz efektownym wyglądzie.
Wszystkie powstające ekrany są maksymalnie
intuicyjne, a zarazem nowoczesne i przyjazne dla
wszystkich użytkowników korzystających z różnych
urządzeń.

FrontEnd, RWD (Responsive Web Design)
Na podstawie gotowego projektu graficznego

nowoczesny frontend dostosowany do

przygotowujemy kod wynikowy interpretowany

urządzeń mobilnych (niezależnie od

przez przeglądarki internetowe w dowolnym

rozdzielczości),

standardzie (Domyślnie HTML5, CSS3).

przygotowanie kodu wynikowego dla
przeglądarek internetowych korzystając

Frontendy tworzone przez nas są dopasowane do

z dowolnych standardów domyślnie (HTML5,

urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych –

CSS3, JS),

całkowicie responsywne czyli takie które

frontend perfekcyjnie odwzorowujący projekt

dostosowują się do rozdzielczości urządzenia. Nasi

graficzny - efektowny frontend z animacjami

klienci nie muszą przejmować się tym jaką

w JavaScript bez Flash,

rozdzielczość będą miały urządzenia użytkowników

optymalizacja kodu pod kątem wyszukiwarek

ich stron i myśleć czy czasem nie pojawi się jakaś

internetowych,

nowa rozdzielczość wyświetlaczy.

komfort korzystania na dowolnym
urządzeniu.

Stawiamy na szybkość, jakość i nowoczesność.
Korzystając z możliwości jakie daje nam
technologie IT, za każdym razem, szukamy
najlepszych
rozwiązań,
oferując klientowi
W ramach
serwisu stosujemy
pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z
najwyższej
jakości
usługi
– profesjonalne
i
serwisu.
Jeśli nie
zmienisz
ustawień dotyczących
cookies w Twojej przeglądarce,

Akceptuję

intuicyjne
gwarancją ichna
niezawodności.
będą onez umieszczane
Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje
ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności
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