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	 Każdy	artysta	tworząc	projekt	pragnie,	by	został	on	dostrzeżony	i	oceniony	przez	

jak	największą	liczbę	ludzi.	Wywoływanie	emocji,	intrygowanie	i	przyciąganie	uwagi	jest	

często	przewodnim	motywem	tych,	 którzy	 tworzą	 „coś	z	niczego”.	Bez	względu	na	 to	

czy	dzieło	przyjmuje	formę	digitalową	(strona	internetowa,	e-commerce,	landing	page	

etc.)	czy	bardziej	 „klasyczną”	 (logotyp,	grafika	do	postu	w	social	mediach,	dokument	

z	ofertą,	ulotka,	billboard,	mural,	czy	plakat)	ostatecznie	 trafia	do	portfolio,	 które	 jest	

zbiorem	wszystkich	prac	konkretnego	twórcy	i	powodem	do	dumy.

 

	 Firmom	 zajmującym	 się	 projektowaniem,	 również	 zależy	 na	 tym,	 żeby	 efekty	

pracy	ich	zespołów	ujrzały	światło	dzienne.	Dlatego	prowadzą	swoje	profile	w	mediach	

społecznościowych	 np.	 takich	 jak	 Behance,	 Instagram,	 czy	 Facebook,	 otrzymując	

przy	okazji,	często	surową,	ale	sprawiedliwą	ocenę.	Dzięki	niej	 i	wyciąganiu	wniosków	

z	 otrzymanych	 komentarzy,	 są	w	 stanie	 podnosić	 poprzeczkę	 i	 dopasowywać	 swoje	

podejście	do	oczekiwań	potencjalnych	Klientów	i	odbiorców	końcowych.

 

	 Nie	inaczej	jest	w	alterpage.	Tworząc	codziennie	projekty	graficzne	dla	Klientów	

działających	w	 różnych	branżach	 staramy	 się	 pogodzić	wizję	 osób	 zlecających	 nam	

pracę,	z	obowiązującymi	trendami	i	poczuciem	smaku,	tak	żeby	internet	i	świat	marketingu	

czynić	wyłącznie	bardziej	atrakcyjnym	dla	oka.	Pamiętamy	przy	 tym,	 że	projekt	poza	

wartością	artystyczną	musi	być	zrozumiały	i	tym	samym	przyjemny	w	użytkowaniu	przez	

końcowego	odbiorcę.	Zasady	stosowane	w	przypadku	wykonywania	 layoutu	aplikacji	

mobilnej	są	oczywiście	inne	niż	przy	projektowaniu	banera	na	potrzeby	kampanii	display,	

jednak	cel	pozostaje	niezmienny.	

 

 

 

	 Wszystkie	 zaprezentowane	w	 niniejszym	portfolio	 projekty,	 były	 lub	 nadal	 są	

obecne	w	przestrzeni	cyfrowej	lub	offline,	zostały	więc	wdrożone	komercyjnie.	Prezentację	

tych,	które	zakończyły	swój	cykl	życia	traktujemy	jako	miłą	pamiątkę,	którą	możemy	się	

z	Wami	podzielić.	Łączny	czas	poświęcony	na	ich	wykonanie	to	dziesiątki	tysięcy	godzin,	

na	które	składa	się	praca	nie	tylko	developerów,	web	i	graphic	designerów,	ale	również	

osób	 odpowiedzialnych	 za	 ich	 bezpośrednią	 prezentację.	 Ta	 rola	 przypada	 account	

i	project	managerom,	którzy	są	nieodłącznym	„składnikiem”	każdego	wykonywanego	

zlecenia.

 

	 Mamy	 nadzieję,	 że	 zebrane	 i	 starannie	 wyselekcjonowane	 projekty	 spośród	

setek	wykonanych	do	tej	pory	sprawią,	że	nasz	styl	przypadnie	Wam	do	gustu	i	będziemy	

mieli	możliwość	wykonania	wspólnie	kolejnych,	osiągając	wysoki	poziom	ich	realizacji.

• liczby konsumentów postrzegających pozytywnie daną markę
• zainteresowania najzdolniejszych pracowników 
• sprzedaży produktów lub usług

Celem jest wzrost np.:
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To są nasi 
Klienci



Dumni ze współpracy

otwarci na nowe pomysły
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Gramy 
wyłącznie 

w otwarte karty.
Współpraca	z	nami,	to	możliwość	brania	bezpośredniego	udziału	w	projekcie.	

Odbywa	się	to	za	pośrednictwem	narzędzia	do	zarządzania	online,	do	którego	

możemy	 przydzielić	 Ci	 dostęp.	 Narzędziem,	 o	 którym	mowa	 jest	 Jira,	 a	 więc	

zaawansowany	 task	 manager,	 umożliwiający	 śledzenie	 postępu	 prac	 na	

bieżąco.	Dzięki	temu	zawsze	 istnieje	możliwość	trzymania	przez	Ciebie	ręki	na	

pulsie	i	zadania	pytania	lub	umieszczenia	swoich	spostrzeżeń,	bez	konieczności	

dzwonienia	 lub	 wysyłania	 maila.	 Usługa	 jest	 dostępna	 z	 dowolnego	miejsca	

na	świecie,	jedyne	co	będzie	Ci	potrzebne,	żeby	z	niej	skorzystać	to	swobodny	

dostęp	do	internetu!
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Web&mobile
E-commerce

Rozwiązania dedykowane
Projektowanie graficzne

W ramach:

Tak
(współ)pracujemy



01

02

0 3

0 4

Po	ustaleniu	i	doprecyzowaniu	wszystkich	wymagań,	tworzymy	wycenę,	która	oparta	jest	o	szacowany	

czas,	potrzebny	na	wykonanie	zadania.	Jesteśmy	transparentni,	dlatego	w	wycenie	zobaczysz,	 jakie	

są	stawki	godzinowe	poszczególnych	osób	pracujących	nad	projektem.	Da	Ci	to	także	obraz	tego,	ile	

osób	będzie	w	niego	zaangażowanych.	Ustalamy	harmonogram,	dopinamy	umowę	i	zaczynamy!

Jeśli	podobają	Ci	się	jakieś	strony,	projekty	–	podeślij	je	

nam.	Dzięki	 temu	poznamy	Twój	styl	 i	 to,	co	przykuwa	

Twoją	 uwagę.	Da	 nam	 to	możliwość	 zaproponowania	

takich	 rozwiązań,	 które	 będą	 spójne	 z	 Twoją	 wizją	

i	 oczekiwaniami.	 Nie	 martw	 się	 –	 robimy	 tylko	 takie	

projekty	graficzne,	którymi	sami	chętnie	się	chwalimy	–	

nie	tylko	na	naszej	stronie	www,	ale	i	w	social	mediach.	

Nad	ładnym	i	użytecznym	projektem	działa	sztab	ludzi.

Spotykamy	się	na	warsztatach.	Możemy	

to	zrobić	w	Warszawie,	na	 terenie	kraju	

lub	 online.	 Słuchamy	 czym	 zajmuje	 się	

Twoja	 firma,	 jak	 działa	 prowadzony	

przez	Ciebie	biznes,	 kim	 są	Twoi	Klienci	

i	usługi,	które	oferujesz.	Dowiadujemy	się	

jakie	 masz	 złe	 i	 dobre	 doświadczenia,	

pomysł	 i	 cel	 na	 najbliższe	 działania.	

To	 wszystko	 daje	 nam	 możliwość	

doboru	 odpowiednich	 narzędzi	 oraz	

funkcjonalności	 dopasowanych	 do	

Twoich	osobistych	potrzeb.

Schematy nie zawsze są dobre – jednak w przypadku pracy związanej z realizacją 

projektów – sprawdzają się idealnie. Odpowiednie rozwiązania nie pojawiły się od 

razu, jednak lata spędzone na wdrażaniu powierzonych zadań sprawiły, że udało nam 

się wypracować taki model pracy, który sprawdza się niezależnie od tego, czy mamy 

do czynienia z dużym, czy małym projektem. Nie pracujemy w chaosie i nie narażamy 

na niego naszych Klientów. Poznaj nasze osiem kroków do sukcesu.

Analiza potrzeb

Dopasowanie rozwiązań

Projektowanie 
graficzne

Progra
mowanie

Kilka 
prostych 
kroków

Gdy	 po	 kilku	 poprawkach	

zaakceptujesz	 projekt,	 zaczniemy	

programowanie!	 Statyczne	 do	 tej	

pory	 grafiki	 zaczynają	 ożywać,	

stają	 się	 klikalne,	 projekt	 nabiera	

rumieńców,	 a	 zmiany	 dzieją	

się	 na	 Twoich	 oczach.	 Dzięki	

odpowiednim	 narzędziom	 możesz	

podglądać	 go	 na	 bieżąco	 oraz	

zgłaszać	uwagi	naszemu	teamowi.	

Jeśli	wolisz	 robić	 to	mailowo	–	nie	

ma	 sprawy.	 Nad	 całym	 procesem	

nieustannie	czuwa	przydzielony	do	

projektu	manager.
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Dalszy
rozwój

0 5 0 6

0 8 0 7

Ostatnie	 słowo	 należy	 do	 Ciebie.	 Zanim	 jednak	 usłyszymy	

magiczne	„akceptuję”	i	projekt	trafi	do	sieci,	przeprowadzamy	

szereg	testów.	Sprawdzamy	jak	 jest	wyświetlany	na	różnych	

urządzeniach	 oraz	 w	 przeglądarkach.	 Weryfikujemy,	 czy	

założone	funkcjonalności	działają	i	spełniają	swoje	zadanie.	

Jeśli	 tylko	 projekt	 przejdzie	 pomyślnie	 testy,	 a	 Ty	 powiesz	

„mamy	to”	możemy	śmiało	przejść	do	kolejnego	kroku.

Projekt	 jest	 już	 zakończony,	 zaczynamy	 więc	

rozmowy	 na	 temat	 usług	 serwerowych	 oraz	

projektowych.	 Indywidualnie	 dobieramy	

parametry,	 które	 będą	 spełniać	 Twoje	

oczekiwania	 i	 zmieszczą	 się	 w	 założonym	

budżecie.	Podłączymy	monitoring,	zainicjujemy	

wykonywanie	 backupów	 oraz	 wdrożymy	

bieżącą	opiekę	programistyczną.

Testy
Ostatnie
ustalenia

Start projektu
Projekt	jest	na	produkcji	–	czyli	jest	już	„wprowadzony”	do	internetu	i	zaczyna	„pracować”	

–	a	w	naszej	firmie	rozlega	się	dźwięk	kapitańskiego	dzwonka	–	to	jasny	sygnał	dla	całej	

załogi,	 że	 został	 zakończony	 i	 po	 raz	 kolejny	możemy	być	dumni	 z	wykonania	wysokiej	

klasy	dzieła.	Dla	nas	to	moment,	w	którym	dodajemy	go	do	naszego	portfolio	zarówno	na	

stronie,	 jak	 i	 Instagramie,	LinkedIn,	Behance	–	czyli	 robimy	pozytywne	zamieszanie,	a	Ty	

przechodzisz	do	zbierania	opinii	na	jego	temat.

Liczymy	na	to,	że	wrócisz	do	nas	z	informacją	zwrotną	–	jest	

niezmiernie	ważna.	Na	jej	podstawie	możemy	wdrożyć	zmiany	

–	bo	kto,	jak	nie	Twój	użytkownik	dostarczy	Ci	tylu	niezbędnych	

informacji?	Jeśli	zdecydujesz	się	na	rozbudowę	projektu	–	to	

powtarzamy	powyższy	proces	krok	po	kroku.	Ten	zabieg	tylko	

polepszy	to,	co	już	wypracowaliśmy	–	projekt	będzie	jeszcze	

lepiej	 skrojony	 i	 dopasowany	 do	 końcowego	 użytkownika.	

Jednocześnie	 poprawiona	 zostanie	 jego	 efektywność	 oraz	

usprawnione	zostaną	procesy	biznesowe.
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Tak
projektujemy



P
rojekt graficzny, który mamy dla Ciebie wykonać będzie 
użyty w konkretnym celu. Jest to niby oczywiste, jednak 
ważne jest zrozumienie jakie ewentualnie dodatkowe 
działania muszą być przez nas wykonane, żeby ten cel 
osiągnąć. Celem tym może być zaprojektowanie np. strony 

internetowej, sklepu ecommerce lub prezentacji na targi lub przetarg.
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Żeby lepiej przedstawić co mamy na myśli, 

poniżej dokonujemy podziału na typy grafiki.

grafika wymagająca 
również 

prac analityków IT, 
programistów i testerów

grafika wymagająca 
wyłącznie 
działania

graphic designerów
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Załóżmy,	 że	 potrzebujesz	 zlecić	 prace	 graficzne,	 dzięki	 którym	 Twoja	 oferta	 sprzedażowa	
będzie	 bardziej	 nowoczesna/zrozumiała/atrakcyjna/wyróżniająca	 się	 (wybierz	 jedną	 lub	
zaznacz	 wszystkie	 odpowiedzi)	 względem	 konkurencji.	 Kontaktujesz	 się	 z	 nami	 i	 przesyłasz	
cenne	informacje	i	pliki,	którymi	mogą	być	np.:

• Opis tego co jest do zaprojektowania
• Dotychczasowe materiały, których używacie w firmie
• Teksty, które chcecie użyć w nowym projekcie graficznym 
• Ewentualne dodatkowe materiały, takie jak zdjęcia, ikony, czy inne formy graficzne
• Informację jakie rozszerzenie ma mieć nowa grafika - czy plik ma być wydany jako pdf, jpg, png etc.
i specyfikację techniczną, w sytuacji, gdy potrzebny jest konkretny rozmiar/waga pliku lub 
zachowanie wymogów np. drukarni (w przypadku materiału przeznaczonego do druku)

KONCEPCJA

Proces realizacji grafiki 
wymagającej wyłącznie działania 
graphic designerów:
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Po	 otrzymaniu	 materiałów	 i	 kompletu	 informacji	 przez	 account/

project	 managera	 (jeden	 z	 dwóch	 lub	 obydwaj	 w	 zależności	 od	

wielkości	projektu)	i	przekazaniu	ich	grafikowi	rozpoczynany	jest	proces	

projektowania.	 Grafik	 tworzy	 pierwszą	 wersję,	 konsultuje	 ją	 z	 osobą	

odpowiedzialną	za	kontakt	z	Tobą	po	naszej	stronie	(account/project	

manager),	 dokonuje	 ewentualnych	 poprawek	 i	 grafika	 jest	 wysyłana	

bezpośrednio	 do	 Ciebie.	 W	 tym	 momencie	 masz	 czas	 na	 zebranie	 uwag,	 pytań	

i	wątpliwości	 i	przekazanie	 ich	w	zwięzłej	 formie,	 jako	pierwszą	serię	poprawek.	Jeśli	

to	co	nam	przekazałeś	będzie	dla	nas	niezrozumiałe,	na	pewno	dopytamy,	żeby	mieć	

100%	pewność,	że	wdrożymy	to	o	co	Ci	chodziło.	Po	wdrożeniu	powyższy	proces	 jest	

powtarzany	i	dochodzimy	do	ewentualnej	(nie	zdarza	się	to	zawsze,	ale	jednak	należy	

brać	to	pod	uwagę,	bo	jest	to	proces	kreatywny)	drugiej	serii	poprawek.

PROCES PROJEKTOWANIA

PODSUMOWANIE:

W opisanym przypadku praca polegająca 

na przygotowaniu szaty graficznej, 

wykonywana jest wyłącznie przez graphic 

designera. Twoim celem jest uzyskanie 

statycznych materiałów graficznych, 

które nie potrzebują programowania. Co 

prawda możesz chcieć, żeby zostały one 

opublikowane na Twoim lub wskazanym 

przez nas serwerze, jednak ich publikacja 

zajmie maksymalnie od jednej do kilku 

godzin developera.

Po	 zaakceptowaniu	 przez	 Ciebie	

projektu	 podpisujemy	 protokół	 odbiorczy	

i	 wydajemy	Ci	 pliki	 (w	 tym	pliki	 otwarte,	

które	mogą	być	później	edytowane	przez	

nas	lub	dowolnego	grafika).

PUBLIKACJA
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Prace,	 które	 wymagają	

uczestnictwa	 również	 osób	

z	 teamu	 developerskiego	

(programistów)	 dotyczą	

wszystkich	 „projektów”,	

w	 których	 potrzebne	 będzie	 również	 wytworzenie	

kodu	 źródłowego,	 a	 więc	 dojdzie	 do	 prac	

programistycznych.	

Przykładowo	może	to	być:

Załóżmy,	 że	 w	 Twojej	 firmie	 (lub	 w	 firmie,	

w	 której	 pracujesz)	 wpadliście	 na	 pomysł	

zautomatyzowania	 pewnych	 procesów	

biznesowych,	 które	 na	 co	 dzień	 realizujecie.	

Opracowaliście	 pomysł	 jednak	 nie	 jesteście	 do	

końca	 przekonani	 czy	 przewidzieliście	 wszystkie	

ryzyka	 i	 ewentualne	 scenariusze	 użycia	 tego	 co	

chcecie	 zbudować.	 W	 tym	 wypadku	 potrzebna	

będzie	Wam	wiedza	ekspercka	i	zderzenie	Waszej	

koncepcji	 z	 potencjalnymi	 Wykonawcami,	 a	 więc	

zespołem	 IT.	 Jeśli	 proces	 koncepcji	 macie	 już	 za	

sobą,	a	dokumentacja	funkcjonalna	jest	już	gotowa	

i	 podpisana	przez	 kierownika	projektu,	 przejdź	do	

czytania	punktu	„3.	Projektowanie”.

  

KONCEPCJA

Proces realizacji grafiki
wymagającej również prac
analityków IT, programistów i testerów:

• Strona internetowa
• Sklep e-commerce
• Aplikacja mobilna
• Konkurs

• Loteria
• Program partnerski
• Rozwiązanie 
dedykowane
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W	 celu	 wsparcia	 Was	 wiedzą	 ekspercką	 organizujemy	 warsztaty,	

na	 które	 zapraszamy	 głównych	 interesariuszy.	 Bardzo	 ważne	 jest,	 by	

były	 to	 osoby,	 decyzyjne	 które	 będą	 brały	 udział	 w	 realizacji	 projektu.	

Na	 spotkaniu	 wsłuchujemy	 się	 w	 Waszą	 wizję,	 a	 następnie	 wręcz	

bombardujemy	 Was	 pytaniami,	 których	 (to	 wiemy	 z	 doświadczenia)	

po	 prostu	 nie	 przewidzieliście.	Warsztaty	pełnią	 zatem	 funkcję	analizy	

przedwdrożeniowej,	 na	 podstawie	 której	 powstanie	 dokumentacja	 funkcjonalna.	

Dokument	 ten,	 opisywać	 będzie	 w	 możliwie	 najdokładniejszy	 sposób	 całokształt	

projektu,	a	także	poszczególne	funkcjonalności	i	ich	wzajemne	relacje.	

WARSZTATY

Mając	dokumentację	 funkcjonalną	 jesteśmy	w	stanie	 rozpocząć	proces	
związany	z	projektowaniem:

• Mockupów, czyli szkiców tego jak będzie wyglądał produkt/usługa 
• Grafiki, czyli layoutów i wszystkich elementów, koniecznych do  
 oprogramowania

PROJEKTOWANIE
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 Grafikę, możemy tworzyć również wówczas, gdy mockupy nie zostały stworzone lub dostarczone. 

Wtedy jednak, to graphic designer jest odpowiedzialny za zaplanowanie rozmieszczenia poszczególnych 

elementów (przycisków, formularzy, slajderów, selectów, checkboxów etc.) w ramach projektowanych 

podstron np. sklepu internetowego. Projektowanie trwa więc dłużej (zagadnienie czasu projektowania 

opisane jest poniżej), ponieważ wymaga dodatkowego myślenia koncepcyjnego, nie tylko i wyłączne pod 

kątem designu, ale również tego by sprawić, żeby projektowane rozwiązania były intuicyjne w użyciu.

 Mockupy są graficznym potwierdzeniem tego, co 

zostało zapisane w dokumentacji funkcjonalnej. Wykonujemy 

je w formie interaktywnej, co oznacza, że pomimo tego, iż 

prezentują one biało czarny szkic, to jednak można po nich 

poklikać i zobaczyć, jak zachowują się poszczególne elementy, 

a także skąd dokąd user jest przenoszony. 

	 Po	 ostatecznym	 zaakceptowaniu	 grafiki	

i	podpisaniu	protokołu	odbioru,	przechodzimy	do	kolejnego	

etapu,	 którym	 jest	 programowanie.	 Na	 bieżąco	 możesz	

zgłaszać	zmiany	w	zaakceptowanej	grafice,	 jednak	musisz	

mieć	 świadomość,	 że	 rozliczane	 one	 będą	 jako	 nowe,	

nieuwzględnione	 wcześniej	 w	 wycenie	 koszty.	 Dodatkowo	

takie	 działanie,	 będzie	 miało	 bezpośrednie	 przełożenie	

na	 termin	 oddania	 projektu.	 Wpływ	 ten	 będzie	 mniejszy	

lub	 większy,	 w	 zależności	 od	 tego	 czy	 będziesz	 chciał	

zmienić	 coś	 co	 jeszcze	 nie	 zostało	 oprogramowane	 lub	

widok,	 nad	 którym	 programiści	 właśnie	 pracują	 lub	 który	

właśnie	skończyli.	Tak	czy	inaczej	wszelkie	zmiany	po	Twojej	

akceptacji	 powodują	 pojawienie	 się	 nowych	 kosztów,	

których	lepiej	unikać	w	i	tak	kosztownym	przedsięwzięciu.

Stworzenie pierwszej wersji projektu i skonsultowanie jej z osobą odpowiedzialną za 
prowadzenie projektu po naszej stronie (account/project manager)

Dokonanie ewentualnych poprawek

Wysłanie projektu w formie linku w programie Adobe XD 

Umieszczenie przez Ciebie komentarzy na konkretnych podstronach w projekcie 
(znajdujących się „pod” linkiem) – pierwsza seria poprawek

Poprawki po naszej stronie

Twoje uwagi i komentarze – druga seria poprawek

Akceptacja przez Ciebie projektu

PROCES TWORZENIA GRAFIKI ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
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Możliwe scenariusze
współpracy.

Jesteśmy otwarci na 
wszystkie powyższe scenariusze, 
ponieważ nie zamykają one 
potencjalnej współpracy.

Odbyć wyłącznie warsztaty,
a grafikę, mockupy i programowanie 
zrealizować z kimś innym

Wykonać wyłącznie grafikę, 
a koncept (makiety) i resztę prac 
dopracować gdzie indziej

Zrobić wyłącznie prace programistyczne, 
ponieważ warsztaty, grafikę i mockupy 
wykonasz z kolejnym podmiotem

Zrealizować wyłącznie mockupy,
ponieważ do warsztatów, grafiki 
i programowania znajdziesz innych specjalistów

Może się oczywiście zdarzyć, że 
z nami będziesz chciał:
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Tyle czasu potrzebujemy 
na Twój projekt 

graficzny



Każdy	 lubi	 jak	praca	 idzie	sprawnie,	kontakt	 jest	dynamiczny,	a	poprawki	wprowadzane	są	na	bieżąco.	My	również	planując	realizację	

projektu,	żyjemy	w	nadziei,	że	z	zainteresowaniem	podejdziesz	do	działań,	które	realizujemy	i	będziesz	z	nami	blisko,	aktywnie	korygując	

kurs,	który	obraliśmy.	Niestety	w	sytuacji,	gdy	będziesz	zbyt	zajęty	innymi	sprawami,	nie	będziemy	w	stanie	podjąć	decyzji	za	Ciebie	i	może	

się	okazać,	że	Twój	czas,	który	zarezerwowaliśmy	w	harmonogramie	na	prace	po	prostu	się	skończył	i	musimy	odejść	do	innego	zlecenia.	

Nie	bój	się	jednak,	na	bieżąco	o	tym	przypominamy.

Prace graficzne to nic innego jak działania kreatywne, których tempo zależy od wielu czynników. Nie ma gotowego scenariusza na 

stworzenie idealnego projektu graficznego. Każdy projekt jest inny, wyróżnia się czymś wyjątkowym w zależności od tego w jakiej 

branży działa firma i co chce zakomunikować swoim odbiorcom i Klientom. Wyceniając projekt szacujemy czas (liczbę roboczogodzin) 

potrzebnych na wykonanie poszczególnych ekranów/grafik. Działamy więc w metodzie fixed price, pod warunkiem, że w trakcie prac 

nie pojawiły się z Twojej strony nowe rzeczy i ograniczyliśmy się do dwóch serii poprawek. Teoretycznie wyznaczając datę rozpoczęcia, 

jesteśmy w stanie wskazać termin realizacji poszczególnych faz przedstawionych poniżej. To co może mieć wpływ na ewentualne 

opóźnienie to przede wszystkim:

• Długi czas oczekiwania na materiały

• Długi czas oczekiwania na komentarz (feedback)

• Zbyt wielu „aktorów” w projekcie, mających zupełnie inne zdanie, 

przez co ciężko ustalić czyją wersję powinniśmy realizować

• Zbyt duża liczba poprawek, brak ostatecznej akceptacji
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Fazy 
projektowania
graficznego.

FAZA I
Zbieranie wymagań, informacji, 

materiałów od Klienta

FAZA II

Rozpoczęcie projektowania

FAZA III

Pierwsza seria poprawek

FAZA IV 

Druga seria poprawek

FAZA V

Akceptacja projektu
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To są nasze
projekty



W tym rozdziale poznasz czym zajmujemy się 

w alterpage, co możemy dla Ciebie zrobić i jak 

pomogliśmy innym. Prezentowane projekty, 

dotyczą różnych branż i zostały zrealizowane 

zarówno dla dużych, średnich jak i małych firm. Nie 

szufladkujemy i nie zamykamy się na nikogo. To, że teraz 

jesteś małą firmą nie oznacza, że za kilka lat nie rozwiniesz się do 

wielkości średniego przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że stanie 

się to z naszą pomocą. Projekty przestawione w tym folderze, 

znajdziesz również na naszej stronie www, w zakładce „portfolio” 

skąd będziesz miał możliwość przejścia bezpośrednio do projektu, 

w sytuacji w której jest on nadal aktywny.
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WEB&MOBILE
Strony	www	i	landing	page	str.	28	

Aplikacje	mobilne	str.	42

E-COMMERCE
Dedykowane	sklepy	internetowe	str.	52

ROZWIĄZANIA 
DEDYKOWANE
Serwisy	www	str.	64

CRM	str.	76

Programy	partnerskie	str.	79

Konkursy	str.	89

Magazyny	interaktywne	str.	96

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Banery	i	mailingi	HTML	str.	100

Materiały	do	druku	str.	103

Identyfikacja	wizualna	str.	108
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Dlaczego warto, abyś swoją stronę 
internetową budował 

właśnie z nami?

Jak cię widzą, tak cię piszą. Dlatego najlepszą wizytówką firmy, jak i osoby 

prywatnej jest profesjonalna, estetyczna, czytelna i funkcjonalna strona internetowa. 

Spersonalizowana, dopasowana do Twoich potrzeb oraz oczekiwań Twoich odbiorców 

skutecznie poprawia wizerunek firmy, produktu oraz marki. Wpływa na wiarygodność, 

wyróżnia organizację spośród konkurencji i pozwala w odpowiedni sposób promować 

oraz zapewniać odpowiednią sprzedaż produktów i usług.

 Projektowane strony internetowe są user friendly

Kiedy przystępujemy do projektowania strony www bierzemy pod uwagę kilka 

czynników. Po pierwsze serwis musi być przyjemny dla oka, estetyczny, nieprzytłaczający 

i w jasny sposób ma pokazywać, czym dana firma się zajmuje. Po drugie strona www 

powinna przede wszystkim być użyteczna i funkcjonalna – a to dlatego, że jej zadaniem 

jest przynoszenie „kasy”, czyli musi zarabiać, sprzedając Twoje usługi lub produkty. 

Zależy nam na tym, aby użytkownik został na stronie jak najdłużej, ale tylko dlatego, 

że interesuje go to, co na niej znalazł, a nie dlatego, że nie może znaleźć tego, po co 

przyszedł.
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Tworzone strony internetowe są wyposażone w CMS

Opracowaliśmy	 autorski	 system	 CMS	 (Content	 Management	 System).	 Dzięki	

niemu	wprowadzanie	 treści	 na	 strony	www	oraz	aktualizacja	 informacji	 jest	prosta	

i	 intuicyjna.	 Nie	 musisz	 znać	 profesjonalnego	 oprogramowania	 ani	 wydawać	

pieniędzy	 na	 dodatkową	 pomoc	 administratora.	 Z	 powodzeniem	 samodzielnie	

dodasz	lub	zmodyfikujesz	teksty,	wgrasz	zdjęcia	lub	inne	niezbędne	pliki.	Nie	martw	

się,	nie	rzucimy	Cię	na	głęboką	wodę	–	zanim	udostępnimy	Ci	to	narzędzie,	zrobimy	

krótkie	instruktażowe	spotkanie	u	nas	w	biurze,	w	siedzibie	Twojej	firmy	lub	online.

Projekty stron www mają unikalny i estetyczny design

Naszym	priorytetem	jest	to,	aby	strona	internetowa,	którą	przygotowujemy	dla	Ciebie,	

stała	się	wizytówką	Twojej	firmy.	Już	od	progu	musi	odzwierciedlać	to,	czym	zajmuje	

się	 Twoja	 marka,	 ma	 też	 wzbudzać	 zaufanie	 i	 poczucie	 pełnego	 profesjonalizmu.	

Śledzimy	ogólnoświatowe	 trendy.	Wiemy	co	 jest	w	danym	momencie	pożądane	–	

dlatego	możesz	 być	 pewny,	 że	 zaprojektowany	 przez	 nas	 serwis	 będzie	wzbudzał	

zadowolenie	użytkowników	oraz	konkurencji.	To	wszystko	przy	współpracy	z	UI	oraz	

UX	–	tak	aby	całość	była	estetyczna	i	funkcjonalna.

Nasze strony internetowe są wykonane w technologii RWD

Nawet	najładniej	zaprojektowany	serwis	nie	spełni	swojego	zadania,	jeśli	nie	będzie	

odpowiednio	skrojony,	czyli	wykonany	w	technologii	RWD	(Responsive	Web	Design).	

Obecnie	tworzone	strony	 internetowe	muszą	być	czytelne	nie	tylko	na	desktopach,	

ale	także	na	tabletach	i	telefonach	komórkowych.	Responsywna	strona	internetowa	

idealnie	dopasowuje	się	do	ekranu	każdego	urządzenia,	na	którym	jest	wyświetlana.	

Dzięki	temu	prezentowane	treści	są	przejrzyste,	czytelne	i	przyjazne	w	odbiorze	przez	

użytkownika.

Tworzymy serwisy w oparciu o technologię typu open source

Dzięki	 takiemu	 rozwiązaniu,	 nie	 usłyszysz	 od	 nas,	 że	 Twojego	 serwisu	 nie	 da	 się	

rozbudować	 o	 narzędzia,	 które	 mogą	 okazać	 się	 niezbędne	 w	 dalszym	 rozwoju	

firmy.	 Tego	 typu	 technologia	pozwala	 z	 łatwością	 rozbudowywać	 strony	 internetowe	

o	 dowolne	moduły	 oraz	 daje	możliwość	 prostej	 integracji	 z	 systemami	 zewnętrznymi	

takimi	jak	np.:	DotPay,	FreshMail,	czy	SMSAPI.

Zapewniamy optymalizację treści SEO

Bardzo	 zależy	 nam	 na	 tym,	 aby	 strona,	 którą	 przygotujemy	 na	 Twoje	 zlecenie	 była	

również	 odpowiednio	 wypozycjonowana	 w	 wyszukiwarce	 Google.	 Dlatego	 finalny	

projekt,	który	od	nas	otrzymasz	będzie	w	pełni	zoptymalizowany	pod	SEO.	To	niezwykle	

ważny	element	dotarcia	–	za	pomocą	naturalnych	wyników	wyszukiwania	–	do	Twoich	

ostatecznych	użytkowników.

Współpracując z nami dostajesz pełne wsparcie eksperckie

Nasza	agencja	działa	 jak	dobrze	naoliwiona	maszyna.	Niezależnie	od	 tego	na	 jakim	

etapie	jest	projekt,	pracują	nad	nim	specjaliści	z	branży	IT,	tacy	jak	UI	i	UX	designerzy,	

testerzy,	czy	developerzy.	Na	każdym	etapie	projektowania	strony	www	będziesz	mógł	

uzyskać	 odpowiedzi	 na	 nurtujące	 Cię	 pytania,	 omówić	 dany	 proces	 i	 skonsultować	

go	wspólnie	z	nami.	Możesz	być	pewny,	że	to	co	od	nas	otrzymasz	będzie	najwyższej	

jakości.	Wszystko	 to	dzięki	 ludziom,	którzy	czuwają	nad	każdym,	nawet	najmniejszym	

elementem	projektu	–	podczas	całej	ścieżki	projektowania	i	wdrażania	strony.
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H8MNDAY

nasza praca:
koncept 
analiza przedwdrożeniowa 
projekt graficzny 
programowanie

H8MNDAY	 to	 firma	 specjalizująca	 się	w	organizacji	 eventów	w	 każdej	 skali	

i	dla	różnorodnych	Klientów.	Należą	do	nich	zarówno	korporacje	 jak	 i	osoby	

fizyczne.	Firma	charakteryzuje	się	wyjątkowym	i	nowoczesnym	podejściem	do	

Klienta	i	w	taki	też	sposób	została	przez	nas	zaprezentowana.	Z	racji	na	wiele	

eventów,	które	dzieją	się	przez	większą	część	roku	zamawiającemu	zależało	

na	zautomatyzowaniu	tworzenia	zapytań	ofertowych.	W	tym	celu	stworzony	

został	 konfigurator	 uwzględniający	 wszystkie	 elementy	 składające	 się	 na	

event.	 Dzięki	 temu	 po	 przejściu	 pełnej	 ścieżki	 w	 konfiguratorze,	 użytkownik	

może	poznać	cenę	końcową	i	dysponuje	pełnym	kompletem	wprowadzonych	

przez	 siebie	 informacji.	 Strona	 wzbogacona	 została	 o	 liczne	 animacje	

i	elementy	zwiększające	dynamikę	jej	przeglądania.
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nasza praca:
koncept 
makiety
projekt graficzny 
programowanie

Znalezienie	 odpowiednich	 pracowników	 to	 trudne	 zadanie.	 Działy	 HR	

prześcigają	się	w	staraniach	o	wyłonienie	z	rynku	najbardziej	wartościowych	

kandydatów.	Pomaga	im	w	tym	strona	prezentująca	program	praktyk	i	staży	

oraz	komunikująca	politykę	i	ideę	firmy.	

 W projekcie byliśmy odpowiedzialni za:

 • Przygotowanie funkcjonalnych makiet ukazujących zamysł   
 UX i UI serwisu 
 • Zaprojektowanie layotów wszystkich podstron 
 • Oprogramowanie przygotowanej grafiki 
 • Testy manualne
 • Wdrożenie projektu na produkcję wraz z późniejszym    
 utrzymaniem

Danone
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Osom Events

nasza praca:
koncept 
projekt graficzny 
programowanie

Agencja	 eventowa	 może	 pozwolić	 sobie	 na	 trochę	 szaleństwa.	 Idąc	 tym	

tropem	 zaprojektowaliśmy	 OSOM	 grafikę.	 Użyliśmy	 też	 OSOM	 animacji	

i	dołożyliśmy	OSOM	programowanie.	Łącznie	wszystkie	te	składniki	pozwoliły	

uzyskać	OSOMową	stronę	agencji	eventowej	OSOM.
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nasza praca:
projekt graficzny
programowanie

Landing	page	stworzony	na	potrzeby	firmy	Adecco,	odpowiedzialnej	

za	przeprowadzenie	rekrutacji	dla	firmy	Philip	Morris	International.

Adeco
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Glenfiddich

nasza praca:
koncept 
projekt graficzny 
programowanie

W	 sklepie	 internetowym	 kultowealkohole.pl,	 dla	 marki	 Glenfiddich	 byliśmy	

odpowiedzialni	za	przygotowanie	i	oprogramowanie	trzech	unikalnych	stron	

typu	 landing	 page.	 Zostały	 one	 opublikowane	 w	 sekcji	 o	 uroczej	 nazwie	

Kultowe	Marki.
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nasza praca:
projekt graficzny 
programowanie

Strona	 www	 stworzona	 dla	 dobrze	 prosperującej	 firmy	 motoryzacyjnej	 na	

Pomorzu.	 Strona	 pełni	 funkcje	 informacyjne,	 będąc	 dostępną	 zarówno	 na	

desktopach	 jak	 i	urządzeniach	mobilnych.	Panel	CMS	umożliwia	wyjątkowo	

proste	zarządzanie	treścią,	dzięki	czemu	załoga	AutoMiras,	może	wprowadzać	

aktualności	i	informacje	bez	konieczności	korzystania	z	pomocy	developerów.

Automiras
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Czy myśląc o rozwoju swojej firmy, bierzesz pod uwagę to, jaki wpływ na jej działalność 

może mieć wykorzystanie aplikacji mobilnych? A może chodzi Ci to po głowie już od 

jakiegoś czasu, ale nie masz pewności, czy Twoje rozumowanie jest słuszne? Możemy 

śmiało powiedzieć, że jest to jeden z lepszych kierunków rozwoju digital prawie każdej 

organizacji. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Na świecie żyje kilkaset milionów 

ludzi, którzy codziennie korzystają ze smartfonów i tabletów, a ich liczba stale rośnie. 

Wśród nich znajdują się także Twoi potencjalni Klienci. Dzięki naszemu doświadczeniu 

i znajomości aktualnych nurtów pomożemy Ci do nich dotrzeć.

Tworzymy	 unikalne,	 dedykowane	 aplikacje	 mobilne	 na	 urządzenia	 wyposażone	

w	systemy	Android	oraz	iOS.	Specjalizujemy	się	w	projektowaniu	aplikacji	biznesowych,	

które	 wspierają	 działalność	 funkcjonujących	 już	 firm,	 a	 także	 realizowaniu	 pomysłów	

organizacji,	które	stawiają	swoje	pierwsze	kroki.	

Niezależnie	od	tego,	czy	będziesz	potrzebować	małej,	czy	dużej	i	bardziej	zaawansowanej	

aplikacji,	możesz	mieć	pewność,	że	będzie	ona	dopasowana	do	Twoich	potrzeb	oraz	

zintegrowana	 z	 Twoimi	 dotychczasowymi	 rozwiązaniami.	 Odpowiednio	 zbudowane	

aplikacje	 mobilne	 przydają	 się	 w	 wielu	 sektorach	 firmy	 –	 zarówno	 w	 komunikacji	

wewnętrznej,	 skierowanej	do	pracowników,	 jak	 i	 zewnętrznej,	 która	kierowana	 jest	do	

Klientów,	przyszłych	pracowników,	partnerów	biznesowych	i	kontrahentów.	
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Co możesz zyskać tworząc 
aplikacje mobilne na potrzeby 
wewnętrzne Twojej firmy:

• bezpieczną formę czatu z pracownikami 

• publikację biuletynów firmowych, komunikatów,
czy też ważnych wydarzeń związanych z życiem firmy

• możliwość przeprowadzania konkursów pracowniczych, quizów, gier
zręcznościowych oraz innych działań aktywizujących pracowników

• możliwość stawiania celów i atrakcyjnych form ich rozliczenia

• możliwość publikacji materiałów e-learningowych niezbędnych

w pracy każdego pracownika
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Przykładowe procesy 
jakie możesz realizować 
poprzez aplikacje mobilne, 
zbudowane na potrzeby 
zewnętrzne Twojej firmy:

Są	 to	 oczywiście	 wyłącznie	 wybrane	 przykłady	 tego,	 co	 nasza	 agencja	 może	

przygotować	w	ramach	współpracy.	Jesteśmy	otwarci	na	Twoje	pomysły	i	z	chęcią	

przedstawimy	 Ci	 swoje	 –	 a	 taka	 mieszanka	 kreatywności	 zapowiada	 wyłącznie	

sukces!	

Dobrze	przygotowana	i	zaprojektowana	aplikacja	mobilna	działa	szybko	i	sprawnie,	

a	coraz	więcej	z	nich	ma	możliwość	 funkcjonowania	 także	w	trybie	offline.	Jest	 to	

niezmiernie	 przydatna	 funkcja	 zwłaszcza	 dla	 tych,	 którzy	 dużo	 podróżują	 i	 często	

przebywają	poza	siecią.	

możliwość prowadzenia sprzedaży oraz negocjacji cenowych

możliwość poszerzenia oferty wraz z podnoszeniem jej atrakcyjności oraz wiarygodności 

możliwość dotarcia z komunikatem do większej liczby Klientów

publikowanie dedykowanych treści, wzbogacających ofertę handlową 44



dpowiednio	 skrojona	 aplikacja	 mobilna	 daje	 również	 możliwość	 jej	

personalizacji,	 co	 z	 punktu	 widzenia	 użytkownika,	 w	 obecnym	 świecie	

jest	 rzeczą	 niezmiernie	 ważną.	 Jesteśmy	 bowiem	 niemal	 z	 każdej	 strony	

„bombardowani”	 różnego	 rodzaju	 informacjami,	 które	 zupełnie	 nas	

nie	 dotyczą	 lub	 którymi	 nie	 jesteśmy	 zainteresowani	 –	 doceniamy	 więc	 możliwość	

otrzymywania	 tylko	 tych	 rzeczy,	 które	 znajdują	 się	 w	 kręgu	 naszych	 zainteresowań.	

Przykładowo,	mogą	to	być:	

 • Akcje promocyjne produktów, których używamy
 • Wyselekcjonowane treści z tematyki, którą lubimy 
 • Przypomnienia dotyczące naszych nawyków 

Myśląc	o	aplikacjach	mobilnych	powinniśmy	z	 tyłu	głowy	mieć	 również	 fakt,	 że	 są	one	

wygodne	w	użytkowaniu	–	przez	co,	często	są	dużo	bardziej	popularne	od	podobnych	

im	witryn	 internetowych.	 Dostarczają	 także	 użytkownikom	 lepszy	 odbiór	 –	 szybciej	 się	

ładują	i	są	łatwiejsze	w	użyciu.	Dzięki	temu	skracamy	ścieżkę	dotarcia	Twojej	organizacji	

do	konsumenta.

aplikacje dobre dla wszystkich
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Każda	marka	potrzebuje	społeczności.	Każda	społeczność	potrzebuje	opieki	marki.	Nie	inaczej	jest	w	Bar	Is	Us,	

aplikacji	mobilnej	dedykowanej	barmanom	współpracującym	z	produktami	firmy	Stock.	Dzięki	aplikacji	mają	oni	

możliwość	zwiększania	wiedzy	na	tematy	związane	z	przyrządzaniem	alkoholi.	Odbywa	się	 to	w	 formie	nauki	

przez	zabawę	przy	użyciu	quizów,	konkursów	i	gier	zręcznościowych.	Aplikacja	ma	charakter	zamkniętego	świata,	

bowiem	żeby	do	niej	dołączyć	 trzeba	być	posiadaczem	kodu	weryfikacyjnego.	Każda	aktywność	w	aplikacji	

nagradzana	jest	punktami,	które	po	uzbieraniu	ich	odpowiedniej	liczby	można	zamienić	wewnątrz	aplikacji	na	

atrakcyjne	nagrody	z	logo	partnera.	

Bar is us
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• Na bazie warsztatów z Klientem stworzyliśmy interaktywne makiety ukazujące flow, czyli przepływ użytkownika przez poszczególne funkcjonalności aplikacji 

• Zaprojektowaliśmy Key Visual, który był podstawą do stworzenia wszystkich wymaganych layoutów aplikacji 

• Zaprogramowaliśmy aplikację w technologii PWA, dzięki czemu ominęliśmy restrykcyjne wymagania sklepu AppStore i udostępniliśmy ją na dwie platformy 

• Przygotowaliśmy i zintegrowaliśmy z aplikacją panel administracyjny wyposażony w moduł CRM, umożliwiający zarządzanie wszystkimi procesami 

• Zajęliśmy się obsługą kwestii serwerowej i projektowej aplikacji na czas jej funkcjonowania

Nasz udział w projekcie, obecny był na każdym możliwym digitalowym polu: 
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Cardiomania	2.0	to	aplikacja	mobilna,	której	główną	funkcjonalnością	jest	interaktywny	quiz	przeznaczony	dla	branży	

medycznej.	Dzięki	zastosowaniu	przez	nas	różnorodnych	elementów	grywalizacyjnych,	rozgrywka	jest	wciągająca,	

a	apetyt	na	powiększanie	stanu	punktów	i	ostateczne	zwycięstwo	rośnie	z	każdym	pytaniem	i	kolejną	rundą.	Aplikacja	

została	przygotowana	na	potrzeby	wewnętrzne	zamawiającego	i	była	dystrybuowana	poprzez	jego	autorski	sklep.

Cardiomania 2.0
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nasza praca:
makiety
projekt graficzny 
programowanie

Aplikacja	 mobilna	 stworzona	 dla	 klubu	 zrzeszającego	 biznesmenów	 z	 różnych	 branż.	 Aplikacja	 umożliwia	

administratorowi	tworzenie	bazy	danych	przedsiębiorców	i	prezentowanie	ich	wraz	ze	wszystkimi	ważnymi	informacjami.	

Dodatkowo	wyposażona	jest	w	moduł	informacyjny,	dzięki	czemu	zrzeszone	podmioty	pozostają	w	ścisłym	kontakcie.

Europejskie Forum Przedsiębiorczości
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Doskonałe	 towary	 i	 usługi	 to	 tylko	 połowa	 sukcesu	 każdego	przedsiębiorcy.	 Niemniej	ważny	 jest	

efektywny	sposób	ich	prezentacji,	ściśle	dostosowany	do	potrzeb	i	pragnień	odbiorców.	Tworzymy	

unikalne	 i	 spersonalizowane	 sklepy	 internetowe,	 w	 pełni	 oparte	 na	 autorskich	 rozwiązaniach	

i	narzędziach.	Dzięki	 temu,	na	Twoje	życzenie	możemy	dowolnie	 je	 rozbudowywać,	modyfikować	

oraz	integrować	z	dostępnymi	na	rynku	modułami	sprzedażowymi.

Prowadzenie działalności w świecie online, z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność 

wśród właścicieli firm. W znacznym stopniu przekłada się to na tworzenie sklepów internetowych, 

które z roku na rok wyposażane są w coraz bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. 

Nic dziwnego. Klienci intensywnie szukają upragnionych produktów w domowym zaciszu, 

a sprzedawcy prześcigają się w tym, aby jak najatrakcyjniej zaprezentować im oferowane towary 

oraz usługi. 

Masz już swój sklep działający online, ale wymaga on gruntownych zmian?

Czy może posiadasz pomysł na oryginalny biznes i dopiero stawiasz pierwsze kroki w tym świecie? 

Dla nas jest to bez różnicy –

Wszystkie	nasze	dedykowane	sklepy	internetowe	są	w	pełni	responsywne,	co	umożliwia	użytkownikom	

komfortowe	 i	 wygodne	 zakupy	 z	 dowolnego	 miejsca	 na	 świecie,	 również	 za	 pomocą	 urządzeń	

mobilnych:	smartfona	lub	tabletu.	Dużą	zaletą	dedykowanego	sklepu	internetowego	w	porównaniu	

do	 gotowych	 rozwiązań	 jest	 jego	wydajność	 oraz	 własna	 identyfikacja	 wizualna.	 Każda,	 nawet	

najbardziej	śmiała	wizja	stanowi	dla	nas	ekscytujące	wyzwanie,	które	z	przyjemnością	zrealizujemy.

Budując	 sklep	 internetowy,	 spełniamy	 Twoje	
indywidualne	oczekiwania	 i	pomysły.	Trzymamy	
również	 rękę	 na	 pulsie	 dostosowując	 Twój	
projekt	 do	 aktualnych	 realiów	 rynkowych.	
Chcąc	 zapewnić	 Ci	 najbardziej	 innowacyjne	
i	 skuteczne	 rozwiązania	 oferujemy	
możliwość	 integracji	 sklepu	 z	 kreatorami	 3d,	
e-magazynami,	 modułami	 płatności	 online,	
kampaniami	 mailingowymi	 i	 sms-owymi,	 czy	
kanałami	mediów	społecznościowych.	W	trosce	
o	najwyższą	jakość	oferowanych	przez	nas	usług	
zapewniamy	 również	 kompleksową	 obsługę	
w	zakresie	hostingu.

Działając	 przez	 wiele	 lat	 w	 branży,	
wypracowaliśmy	sprawdzony	model	współpracy,	
który	 działa	 bez	 zarzutów	 podczas	 realizacji	
projektu,	 jakim	 jest	 budowa	 dedykowanego	
sklepu	internetowego.	

wesprzemy Cię na każdym etapie 
rozwoju Twojego biznesu.

Granicą 
naszych 

możliwości jest 
jedynie Twoja 
wyobraźnia.
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Analiza Twoich potrzeb 

Szczegółowo	 przygotowany	 brief	 to	 podstawa.	 Od	 tego	

tematu	 zaczynamy	 rozmowy	 dotyczące	 budowy	 sklepu	

internetowego.	Musimy	dokładnie	poznać	Twoje	oczekiwania,	

potrzeby	oraz	problemy,	 z	 którymi	obecnie	 się	mierzysz.	 Ten	

etap	współpracy	uważamy	za	jeden	z	najbardziej	kluczowych	

momentów	 –	 dlatego	 im	 dokładniej	 odpowiesz	 na	 nasze	

pytania	 podczas	 przeprowadzanych	 przez	 nas	 warsztatów,	

tym	lepszy	efekt	końcowy	uda	się	uzyskać.	Od	tego	co	nam	

przekażesz,	zależy	dobry	start	oraz	sprawny	przebieg	całego	

procesu	 wdrożenia.	 Na	 podstawie	 zdobytych	 od	 Ciebie	

informacji	przygotowujemy	odpowiednią	 i	dogłębną	analizę	

przedwrożeniową,	 szacując	 potrzebny	 czas	 na	 wdrożenie	

oraz	wycenę	projektu.

„Makietowanie” oraz projekt graficzny 

Etap	projektowania	zaczynamy	od	przygotowania	makiety	(low	fidelity	mockup),	która	będzie	„szkieletem”	dla	

projektu	graficznego	definiując	w	namacalny	 sposób	architekturę	 informacji.	 Już	na	 tym	etapie	Twój	czynny	

udział	w	projekcie	jest	nieoceniony,	ponieważ	zgłaszasz	uwagi	i	dostarczasz	nam	feedback,	który	bierzemy	pod	

uwagę	podczas	fazy	poprawek	i	wdrażania	zmian.	To	etap,	w	którym	eliminujemy	niektóre	elementy,	zamieniamy	

je	na	inne	lub	proponujemy	dodatkowe	rozwiązania	–	wszystko	po	to,	aby	późniejszy	wygląd	tworzonego	sklepu	

internetowego	w	pełni	realizował	Twoje	cele	biznesowe.	Po	zakończeniu	projektowania	makiety,	przechodzimy	do	

projektowania	grafiki	(web	design).	Projekt	nabiera	barw	i	staje	się	czytelny	dla	wszystkich.	Tworząc	go,	bierzemy	

pod	uwagę	zasady	i	dobre	praktyki	User	Experience	(UX)	i	User	Interface	(UI),	które	są	nieodłącznym	elementem	

nowoczesnego	projektowania	stron	www	oraz	 sklepów	 internetowych.	Projekt	graficzny	 realizujemy	w	Adobe	

XD	czego	zaletą	są	przede	wszystkim:	możliwość	publikacji	projektu	w	formie	 linku	(odpada	więc	konieczność	

pobierania	plików,	wprowadzane	zmiany	możesz	oglądać	na	bieżąco),	a	także	możliwość	przeklikiwania	się	przez	

projekt,	ponieważ	projektowana	grafika	jest	interaktywna.	Zatem,	pomimo	że	nie	jest	to	jeszcze	oprogramowana	

grafika	jesteś	w	stanie	przekonać	się	jak	będzie	wyglądać	ścieżka	Twojego	użytkownika	i	pozostałe	podstrony.

Od czego 
więc 
zaczyna
my(?) 53



Programowanie 

To	 najważniejszy	moment	w	 całym	 procesie.	 Po	 zaakceptowaniu	 grafiki	 „bierzemy	 ją	 na	warsztat”	

i	 sprawiamy,	 że	 jej	 elementy	 zaczynają	 być	 klikalne.	 Od	 tego	 etapu	 zależy	 czy	 funkcjonalność	

budowanego	 sklepu	 internetowego	 będzie	 działa	 w	 sposób	 poprawny,	 wyczerpując	 wszystkie	

oczekiwania,	zarówno	Twoje,	 jak	 i	użytkowników.	Przykładamy	wagę	do	tego,	aby	oprogramowane	

layouty	wyświetlały	się	poprawnie	na	wielu	urządzeniach	i	rożnych	przeglądarkach.	Uczulamy	Cię,	że	

Internet	Explorer	nie	jest	już	standardem	i	nie	musisz	się	nim	przejmować,	na	co	zresztą	uwagę	zwracają	

sami	jego	twórcy	podkreślając,	że	przeglądarka	ta	nie	jest	już	oficjalnie	wspierana	przez	Microsoft.

Odpowiednie treści 

„Content	is	a	king”	i	nie	ma	tu	ani	odrobiny	przesady.	Dobry	content	to	podstawa	także	w	serwisach	

e-commerce.	 Właściwe	 teksty	 potrafią	 sprzedawać.	 Co	 to	 oznacza?	 Po	 pierwsze,	 odpowiednio	

przygotowane	 pod	 SEO	 treści	 pomagają	 znaleźć	 Twoją	 domenę	 w	 wyszukiwarkach.	 Po	 drugie,	

eksperckie	 artykuły,	 zbudowane	 w	 atrakcyjny	 sposób	 –	 potrafią	 skutecznie	 zachęcić	 do	 zakupu	

towarów	oraz	usług,	które	oferujesz.	Dlatego	nie	lekceważ	tego	etapu	tworzenia	sklepu	internetowego	

i	powierz	przygotowanie	trafnych	i	dopasowanych	materiałów	tekstowych	naszej	agencji.	

Przeprowadzenie testów 

Spora	 część	 tworzenia	 sklepu	 internetowego	 za	 nami.	 Czas	 na	

sprawdzenie	 czy	 wszystkie	 założenia	 z	 dokumentacji	 funkcjonalnej	

zostały	zaimplementowane	w	prawidłowy	sposób.	Patrzymy	czy	projekt	

sklepu	 internetowego	 spełnia	 Twoje	 założenia	 oraz	 cele	 biznesowe.	

Weryfikujemy	 poprawność	 realizowanych	 procesów,	 flow	 użytkownika,	

bezawaryjność	 zaprogramowanych	 funkcjonalności,	 opublikowane	

treści	 oraz	 wprowadzone	 przez	 nas	 dane.	 Jest	 to	 ostateczna	 wersja	

sklepu	 internetowego,	 tak	 więc	 to	 ostatni	 moment	 przed	 przegraniem	

go	na	produkcję	(na	właściwą	domenę)	na	wprowadzanie	zmian.	Twoja	

rola	w	 tym	momencie	 jest	bardzo	ważna,	ponieważ	 finalnie	od	Ciebie	

otrzymujemy	 zielone	 światło	 na	 publikację	 serwisu	 online.	 Zmiany	

i	 wysztkie	 uwagi	 naniesione?	 Możemy	 zatem	 startować.	 Wrzucamy	

sklep	 na	 głęboką	 wodę,	 w	 otchłań	 internetu,	 ale	 nie	 zostawiamy	 bez	

koła	ratunkowego.	W	tym	momencie	zbieramy	informacje,	wyniki	i	na	ich	

podstawie	za	Twoją	zgodą	wprowadzamy	dodatkowe	zmiany,	mające	

na	celu	polepszenie	 jego	funkcjonalności	 i	użyteczności.	To	ważny	czas	

dla	 Twojej	 firmy,	 ponieważ	 zebrane	dane	mogą	posłużyć	 jej	 dalszemu	

rozwojowi.
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Rozwój produktu 

Pamiętaj,	 to	 że	 skończyliśmy	 projektowanie	 oraz	 budowę	 sklepu	 internetowego,	 nie	 oznacza,	 że	 Cię	

opuszczamy.	 Oferujemy	 Ci	 pełną	 opiekę	 posprzedażową	 projektu,	 w	 zakresie	 usług	 serwerowych	

i	 projektowych.	 Co	 to	 oznacza?	 Dbamy	 o	 sprawne	 funkcjonowanie	 Twojego	 serwisu,	 likwidujemy	

pojawiające	się	błędy	lub	problemy	i	na	bieżąco	monitorujemy	jego	pracę.	

Tworzone	 przez	 nas	 sklepy	 nie	 korzystają	 z	 ogólnodostępnych	 rozwiązań.	 Wykonywane	 są	 w	 oparciu	

o	otwarty	język	programowania,	jednak	szyte	są	w	odpowiedzi	na	konkretne	potrzeby.	Każdy	z	modułów	

programowany	 jest	od	podstaw,	podobnie	 jak	 integracje	z	zewnętrznymi	podmiotami,	 które	za	każdym	

razem	tworzone	są	na	zamówienie.	Możesz	być	pewny,	że	tworząc	sklep	z	nami,	taka	inwestycja	zapewni	Ci:

 

 • Rozwój Twojego biznesu 
 • Sprawne zarządzanie sprzedażą 
 • Swobodne dobudowywanie rozwiązań
 • Elastyczną rozbudowę istniejących modułów
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VERONA COSMETICS
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Pandemia	skłoniła	wiele	firm	do	mocniejszego	rozwoju	kanału	online	w	sprzedaży	

produktów	 i	 dystrybucji	 swojej	 oferty.	 Dotknęło	 to	 zwłaszcza	 branżę	 beauty,	

która	 szczególnie	 na	 początku	 zawirowań	 z	 wirusem,	 odnotowała	 mocne	

spadki	sprzedaży.	Wykonany	przez	nas	projekt	polegający	na	analizie	potrzeb,	

projekcie	 graficznym	 i	 programowaniu,	 wpisał	 się	 w	 strategię	 e-commerce	

realizowaną	 przez	 firmę	 Verona	 Cosmetics.	 Olbrzymi	 nacisk	 położyliśmy	 na	

wstępną	fazę,	a	więc	wykonanie	projektu	graficznego,	który	musiał	uwzględniać	

uwarunkowania	 szeroko	 pojętych	 kosmetyków.	 Stylistyka	 grafiki	 umożliwiła	

atrakcyjne	 prezentowanie	 produktu	 wraz	 z	 czytelną	 informacją	 dotyczącą	

najdrobniejszych	szczegółów.	

Administratorzy	 serwisu	 dostali	 do	 dyspozycji	 rozbudowane,	 dedykowane	

narzędzie	 CMS	 do	 zarządzania	 ofertą	 produktową.	 Wykonane	 zostało	 na	

podstawie	 analizy	 otrzymanej	 od	 kilku	 działów	 w	 tym	 przede	 wszystkim	

marketingu,	 sprzedaży	 i	dystrybucji.	Dzięki	 temu,	 że	 serwis	napisany	 został	od	

podstaw	bez	korzystania	z	zewnętrznych	silników,	rozbudowa	strony	jest	możliwa	

na	każdym	etapie,	a	bieżące	zarządzanie	i	utrzymanie	jest	proste,	ponieważ	nad	

całym	systemem	zachowujemy	pełną	kontrolę.
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Dedykowany	sklep	wykonany	dla	firmy	CEDC,	producenta	i	dystrybutora	ponad	

300	 rodzajów	 alkoholi.	 W	 związku	 z	 wysoko	 postawionymi	 oczekiwaniami	

stworzyliśmy	 dedykowany	 sklep,	 bogaty	 w	 funkcjonalności	 znacznie	

przekraczające	 podstawowy	 zakres.	 Panel	 administratora	 umożliwia	 m.in.	

tworzenie	 skomplikowanych	 setów	 promocyjnych,	 przydzielanie	 rabatów	

określonym	grupom	użytkowników,	a	znajdujący	się	na	stronie	kalkulator	weselny,	

w	 szybki	 sposób	 obliczy	 liczbę	 butelek	 jaką	 młoda	 para	 musi	 zakupić	 na	

uroczystość,	 żeby	alkoholu	 starczyło	dla	wszystkich.	 Sklep	 został	 zintegrowany	

z	 systemem	 SAP,	 dzięki	 czemu	 informacje	 o	 produktach	 wymieniane	 są	

w	 dynamiczny	 sposób.	 Dzięki	 elastyczności	 naszego	 autorskiego	 silnika	

e-commerce,	na	bieżąco	rozwijamy	platformę	sprzedażową	o	nowe	możliwości,	

automatyzując	wykonywane	dotychczas	ręcznie	procesy.

Kultowe alkohole (CEDC)
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nasza praca:
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Najważniejszą	zasadą	e-commerce	jest	atrakcyjne	prezentowanie	produktów,	

intuicyjna	 nawigacja,	 łatwość	 w	 dokonywaniu	 zakupów	 z	 uwzględnieniem	

przede	wszystkim	użytkowników	korzystających	z	kanału	mobile.

Dlatego	tak	ważne	są	elementy,	za	które	odpowiadaliśmy:	

• wyróżniająca się warstwa wizualna -	 nasz	 autorski	 projekt	 graficzny	
przyciąga	oko	użytkowników,	umożliwiając	im	w	prosty	sposób	przeglądanie	

produktów	

• panel do zarządzania sklepem	-	zoptymalizowany,	charakteryzujący	się	

szybkością	działania,	umożliwiający	edytowanie	takich	elementów	jak	kody	

rabatowe,	promocje,	wersje	produktów	

• infrastruktura serwerowa	-	stabilna	i	przygotowana	na	nagły	przyrost	
użytkowników	związany	z	uruchamianiem	kampanii	reklamowych

• stabilność rozwiązania	 -	 sklep	 został	 oprogramowany	 na	 naszym	

autorskim	 silniku	 e-commerce,	 niekorzystającym	 z	 rozwiązań	 szablonowych	

takich	jak	np.	Magento,	czy	Prestashop

Gawor Collection
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Ekskluzywny	 produkt	 potrzebuje	 najlepszych	 warunków	 do	 ekspozycji.	

W	 stworzonym	 sklepie	 internetowym	 postawiliśmy	 na	 czystość	 form	

i	 wyjątkowy	 charakter	 elementów,	 wśród	 których	 prezentowaliśmy	

lampy	 uznanych	 producentów.	W	 zakresie	 naszych	 prac	 było	wykonanie	

dedykowanego	 layoutu,	na	który	składało	się	m.in.	kilkanaście	 „ekranów”	

obecnych	podczas	drogi	użytkownika	do	dokonania	transakcji.	Sklep	został	

również	wyposażony	w	panel	do	zarządzania	zawierający	uszyte	zgodnie	

z	 potrzebami	 zamawiającego	 funkcjonalności.	 Spośród	 najważniejszych	

wymienić	można	moduł	kodów	rabatowych,	moduł	globalnego	obniżania	

cen,	łączenie	produktów	w	sety	i	definiowanie	im	specjalnej	ceny.

Kultowe Lampy
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Serwisy www co do zasady, mają wiele wspólnego ze stronami 

internetowymi i landing page’ami dlatego często są z nimi 

utożsamiane. 

Cechy wspólne to przede wszystkim:

• Ścieżka ich tworzenia
• Autorski CMS
• Wykorzystane rozwiązania open source

Kategoryzowane są przez nas jednak jako osobny rodzaj usługi, 

przede wszystkim ze względu na swoją złożoność. Serwisy www 

realizują o wiele więcej zadań i wykazują się znacznie większym 

poziomem skomplikowania. Zakres ich funkcjonalności jest 

bardziej rozbudowany, co oznacza, że potrzeba także więcej 

czasu na ich wytworzenie. Również budżet na ich sfinansowanie 

to często kilkukrotność tego co trzeba przeznaczyć na zwykłą 

i prostą stronę www.

serwisy www
Klienci	 szukający	 oszczędności	 niejednokrotnie	 próbują	

budować	serwisy	www	w	oparciu	o	istniejące	łatwo	dostępne	

silniki	 (np.	 WordPress),	 wokół	 których	 zebrana	 jest	 duża	

społeczność.	 Potencjalnie	 wydaje	 się	 to	 być	 rozwiązaniem	

idealnym,	jednak...	nawet	jeśli	budowa	zakończy	się	sukcesem,	

po	 jakimś	czasie	okazuje	się,	że	technologia	ta	 jest	po	prostu	

niewystarczająca	 i	 ostatecznie	 tak	 czy	 inaczej	 kończy	 się	

na	 serwisie	 www	 pisanym	 jako	 rozwiązanie	 dedykowane.	

Ważne,	żeby	być	świadomym	wad	i	zalet	tego	typu	rozwiązań,	

a	przede	wszystkim	ograniczeń	 jakie	niosą	ze	sobą.	W	naszej	

agencji	 również	 jesteśmy	 zwolennikami	 zaczynania	 przygody	

z	własnym	rozwiązaniem	cyfrowym	od	Minimum	Viable	Product,	

czyli	 od	 produktu	 stworzonego	 w	 możliwie	 jak	 najprostszej	

wersji.	Na	jego	ewentualną	ewolucję	w	kierunku	coraz	bardziej	

zaawansowanego	narzędzia	zawsze	będzie	czas.	Problemem	

nie	 jest	po	prostu	wydać	pieniądze	na	narzędzie,	dobrze	 jest	

jednak	czynić	to	w	racjonalny	i	mądry	sposób.
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Czym charakteryzują się
serwisy internetowe?

• Zintegrowane są często z minimum jedną zewnętrzną usługa cyfrową, taką jak np. 

płatności online

• Korzystają z dedykowanej i specjalnie zoptymalizowanej infrastruktury serwerowej

• Wymagają znacznie szerszego utrzymania w zakresie usług projektowych i serwerowych

• Narażone są na znacznie większy ruch i obciążenie 

• Agregują spore ilości danych swoich użytkowników, dlatego przede wszystkim muszą 

być odpowiednio przygotowane pod kątem bezpieczeństwa

• Wymagają regularnego aktualizowania języka, w którym są napisane i utrzymywania 

wszystkich komponentów w najnowszych wersjach
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Fashion Fairy

Moda	od	 zawsze	była	w	 kręgu	 zainteresowań	 zarówno	 kobiet	 jak	 i	mężczyzn.	

Kto	z	nas	nie	chce	dobrze	wyglądać?	Problem	pojawia	się	jednak	często	wtedy,	

gdy	 trzeba	 dopasować	 ubrania	 zgodnie	 z	 jednym	 stylem,	 a	 także	 wówczas	

gdy	 chcemy	 mieć	 pewność,	 że	 będą	 one	 na	 nas	 dobrze	 leżeć.	 W	 tym	 celu	

stworzony	został	serwis	Fashion	Fairy	-	czyli	Wirtualna	Stylistka,	której	zadaniem	

w	pierwszej	kolejności	jest	zebranie	preferencji	dotyczących	ubioru,	a	następnie	

na	 podstawie	 zebranych	 danych,	 zaproponowanie	 profesjonalnej	 i	 skrojonej	

pod	konkretne	oczekiwania	stylizacji.	System	wykorzystuje	mechanikę	machine-

learning,	perfekcyjnie	operując	zgromadzonymi	informacjami	i	ucząc	się	swoich	

użytkowników.	 Poza	 złożonymi	 algorytmami	 systemu	 analitycznego	 byliśmy	

również	odpowiedzialni	za	opakowanie	projektu	w	atrakcyjną	formę	graficzną,	

dostosowanie	 serwisu	 pod	 urządzenia	 mobilne,	 a	 także	 za	 oprogramowanie	

całości,	wraz	z	pokryciem	kluczowych	procesów	testami.
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Soplica
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Soplica	 to	 ropoznawalna	 i	 ciesząca	 się	 uznaniem	 polska	 marka	 mocnego	

alkoholu.	 Jej	 portfolio	 rośnie	 z	 roku	 na	 rok,	 wzbogacając	 się	 o	 nowe	 smaki	

i		 linie	 produktowe.	 Wyzwaniem	 było	 zatem	 pokazanie	 wszystkich	 kategorii	

produktów	marki	 w	 ciekawy,	 zrozumiały	 i	 zgodny	 z	 komunikacją	 zewnętrzną	

sposób.	W	projekcie,	w	pierwszej	kolejności	nasza	odpowiedzialność	polegała	

na	 zbudowaniu	 architektury	 informacji,	 a	 następnie	 wykonaniu	 projektu	

graficznego,	 który	 w	 końcowej	 fazie	 trafił	 do	 naszego	 działu	 developerów.	

Strona	 ze	 względu	 na	 swoją	 treść	 musi	 dokładnie	 pilnować	 wieku	 usera	

i	tego,	by	niepełnoletni	nie	mieli	do	niej	dostępu.	Ze	względu	na	fakt,	że	jest	to	

rozwiązanie	dedykowane,	również	w	taki	sposób	przygotowany	został	system	

do	wprowadzania	treści.	Powstał	on	po	szerokim	wywiadzie	z	interesariuszami	

organizacji	 odpowiedzialnymi	 za	 utrzymywanie	 aktualnych	 danych.	 Takie	

projekty	 to	 „czysta”	przyjemność,	a	nam	nie	pozostaje	życzyć	nic	 innego	 jak	

tylko	-	Smacznego!
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MyMenu	 to	 portal	 skierowany	 do	 wszystkich	 tych,	 którym	 na	 sercu	 leży	

dbanie	o	zróżnicowaną	i	ciekawą	dietę.	Serwis	umożliwia	wybór	przepisów	

z	olbrzymiej	 bazy	danych,	a	 także	planowanie	posiłków	w	 konkretne	dni	

tygodnia.	 Jeśli	 użytkownik	 nie	 do	 końca	 jest	 zdecydowany	 co	 wybrać,	

system	podpowie	potrawy	automatycznie,	bazując	na	dotychczasowych	

wyborach	 i	 preferencjach.	 W	 przypadku	 gotowania	 dla	 więcej	 niż	 1	

osoby,	automatycznie	przelicza	potrzebne	składniki.	Wygodną	opcją	dla	

użytkownika,	 jest	możliwość	pobrania	 listy	składników,	które	potrzebne	są	

do	przyrządzenia	posiłków	rozplanowanych	w	kalendarzu.

nasza praca:
analiza przedwdrożeniowa
UX
UI
makiety
projekt graficzny 
programowanie
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Aktywność	użytkowników	w	internecie	rośnie	z	roku	na	rok.	Dotyczy	to	także	handlu	w	wydaniu	B2B.	W	tym	

celu	stworzona	została	platforma,	ułatwiająca	kontakt	pomiędzy	dystrybutorami	produktów	w	skali	hurtowej,	

którzy	do	tej	pory	musieli	wybierać	bardziej	tradycyjne	offline’owe	kanały	koumunikacji.

Emixit
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Warsaw	 Business	 Journal	 to	 drukowany	 tytuł	 skierowany	 do	 środowiska	 biznesu.	W	 związku	 z	 liczbą	 informacji	 z	 jaką	

mamy	 obecnie	 do	 czynienia,	 uruchomiliśmy	 portal,	 który	 umożliwia	 użytkownikom	 ich	 filtrowanie,	 a	 także	 zakup	 usługi	

polegającej	na	otrzymywaniu	najważniejszych	informacji	w	formie	newslettera.	Administrator	wyposażony	został	w	panel	

do	wprowadzania	treści,	dzięki	czemu	może	w	każdym	momencie	kształtować	rozwój	platformy.

Warsaw Business Journal
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crm

CRM	nie	musi	być	od	razu	„kombajnem”	składającym	się	z	wielu	funkcjonalności,	ale	powinien	

rosnąć	wraz	z	firmą	i	jej	potrzebami.	Jeśli	np.	firma	decyduje	się	na	wejście	na	nowy	rynek,	może	

się	okazać	 że	 konieczne	będzie	dopisanie	modułu	odpowiadającego	 za	 jakąś	wąską	działkę	

np.	produktową.	Dzięki	temu,	że	wytwarzane	przez	nas	CRMy	pisane	są	od	podstaw	bez	użycia	

gotowych	 komponentów,	 ich	 rozwój	 w	 postaci	 dobudowywania	 kolejnych	 elementów	 jest	

bezproblemowy	i	nie	ma	wpływu	na	dotychczas	wykonaną	pracę.

Customer relationship management to jak sama nazwa mówi, zarządzanie relacjami klientów 

firmy. Zadaniem systemów CRM jest zatem przede wszystkim agregowanie informacji uzyskanych 

na podstawie dotychczasowego kontaktu na linii klient-firma. Dobrze zaprojektowany CRM 

umożliwia intuicyjny i szybki dostęp do poszukiwanych informacji i plików, a także pozwala na 

realizowanie scenariuszy sprzedażowych. 

dzięki czemu osoby odpowiedzialne za kontakt z klientem mogą pracować bardziej efektywnie. 

Zaletą CRMa jest to, że automatyzuje 
on wiele procesów,

76



nasza praca:
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Każda	sprzedaż	zaczyna	się	od	pozyskania	informacji	o	potencjalnym	kupującym.	Temu	też	służy	system	CRM,	którego	głównym	

zadaniem	 jest	pozyskiwanie	 leadów,	czyli	danych	kontaktowych	do	użytkowników.	Nasza	 rola	polegała	na	przygotowaniu	

wszystkich	 projektów	 graficznych	 stron,	 a	 także	 na	 ich	 oprogramowaniu.	 Dodatkowo	 do	 systemu	 oprogramowany	 został	

rozbudowany	CMS,	umożliwiający	zarządzanie	pozyskaną	bazą	danych.

Alpha Raven
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programy partnerskie

Jako doświadczona agencja jesteśmy gwarantem tego, 
że Twój projekt będzie w najlepszych rękach.

Dlaczego? 

Programy partnerskie służą utrzymywaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz 

pomagają w pozyskiwaniu nowych kupujących. Nic tak nie mobilizuje ludzi jak nagroda 

i obietnica zdobycia czegoś w zamian za zwiększony wysiłek. Przygotowujemy je pod 

kątem osiągnięcia określonych celów takich jak zwiększenie Twojej sprzedaży, zasięgu 

i popularności produktu.

Podchodząc do tematyki związanej z programem lojalnościowym, warto zastanowić 

się nad wyborem odpowiedniego partnera z branży digital.
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To,	 że	 projekt	 przebiega	 pod	 Twoim	 czujnym	 okiem,	 nie	 jest	 twierdzeniem	

rzuconym	 na	 wytrost.	 Zastanawiasz	 się	 jak	 to	 możliwe,	 skoro	 Ty	 jesteś	 np.	

z	 Krakowa	 lub	 innego	 miejsca	 w	 kraju,	 a	 my	 znajdujemy	 się	 w	 Warszawie?	

Wszystko	 to	 możliwe	 jest	 dzięki	 wysoko	 rozwiniętym	 kompetencjom	 online	

i	 intuicyjnym	narzędziom,	z	których	korzystamy	wspólnie	z	naszymi	partnerami	

biznesowymi	w	trakcie	realizacji	projektów.

Tworzymy programy lojalnościowe od podstaw, 

w pełni przygotowując platformę do ich obsługi 

– masz więc pewność, że dostosowujemy 

rozwiązania pod Ciebie. Nie idziemy na 

łatwiznę, a każdy projekt, niezależnie od jego 

złożoności traktujemy indywidualnie.

Zajmujemy się bieżącą obsługą i nadzorowaniem 

przebiegu całej akcji. Od Ciebie zależy jak długo 

będzie trwać program partnerski, jednak jesteśmy 

przekonani, że po przeprowadzeniu pierwszej 

edycji zrozumiesz jego moc i już niebawem 

zorganizujesz kolejny, a nawet skusisz się na to, 

aby wprowadzić go na stałe do swojej firmy.

Opracowujemy i implementujemy do platformy 

logikę przyznawania punktów za określone 

wyniki, rejestrowanie uczestników i możliwość 

wybierania przez nich nagród. Wszystko pod 

Twoim okiem – tak, aby jak najlepiej dobrać 

specyfikę programu do Twojej organizacji.
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W pierwszej chwili myślisz sobie – 

podnoszą mi koszty. 

Tak, to prawda – ale musisz myśleć o tym 

rozwiązaniu jak o inwestycji. 

Dlaczego ?

Co dają programy 
lojalnościowe
oraz  programy 
partnerskie
Twojej firmie?

Ponieważ	w	dłuższej	

perspektywie	programy	

partnerskie	podnoszą	sprzedaż	

Twoich	produktów	oraz	usług	

jakie	oferuje	Twoja	marka

Dobrze	dobrany	i	odpowiednio	

skrojony	program	lojalnościowy	

mobilizuje	przede	wszystkim	Twoich	

pracowników	do	jeszcze	bardziej	

efektywnej	pracy	nad	sprzedażą

Stają	się	nowym	kanałem	

komunikacji	z	Klientami	

i	partnerami	biznesowymi

Dzięki	odpowiednim	

narzędziom	pozwalają	stworzyć	

długoterminową	relację	z	Twoim	

Klientem,	nawet	jeśli	dzielą	Was	

liczne	kilometry	

Nagłaśniają	Twoją	markę	wśród	

Klientów,	ale	także	potencjalnych	

nowych	pracowników,	dzięki	temu	

stawia	Cię	w	dobrym	świetle

Dzięki	zwiększeniu	aktywności	

Twoich	handlowców	oraz	

przedstawicieli	handlowych,	

pozwalają	zdobyć	nowych	Klientów	

Są	kopalnią	wiedzy	na	temat	

Twoich	obecnych	Klientów

Program	partnerski	wspiera	

działania	marketingowe	

prowadzone	przez	Twoją	firmę
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Program lojalnościowy to inwestycja 
skierowana głównie do firm, które: 

Chcą wiedzieć więcej o swoim Kliencie

Działają na rynku dojrzałym i nasyconym

Mają produkty, które w niewielkim stopniu 
różnią się od produktów konkurencji

Mają rozproszone siedziby, a kontakt ze 
wszystkimi pracownikami zajmującymi się 
sprzedażą jest utrudniony

Od jakiegoś czasu obserwują regularny 
spadek sprzedaży
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Rynek	 papierosów	 jest	 obecnie	 w	 fazie	 zmian,	 a	 wszystko	 to	 za	 sprawą	 IQOS,	 czyli	 elektronicznego	 urządzenia	 nie	

wydzielającego	dymu,	które	jest	alternatywą	dla	tradycyjnych	papierosów.	Posiada	ono	specjalną	grzałkę,	która	umożliwia	

podgrzewanie	wkładów	tytoniowych.	Urządzenie	 i	wkłady	są	dystrybuowane	poprzez	detalistów,	którzy	biorą	udział	w	

programie	 partnerskim	 zachęcającym	 ich	 do	 aktywności	 i	 promowania	marki.	 Nasze	 działania	 oparte	 były	 na	 ścisłej	

współpracy	z	product	ownerami	i	wdrożeniu	stworzonej	dedykowanej	strategii	kreatywnej	komunikacji.	Jej	realizacja	możliwa	była	po	uprzednim	przygotowaniu	

i	dostosowaniu	przez	nas,	otrzymanej	od	PMI	platformy.	Dzięki	żmudnemu	i	bardzo	dokładnemu	procesowi	wdrożeniowemu,	późniejsze	dodawanie	i	zarządzanie	

stworzonym	contentem	na	platformie	było	bardzo	 intuicyjne,	a	generowanie	 raportów	nie	nastręczało	 trudności.	 Spójna	 strategia	poparta	dynamicznymi	 i	

angażującymi	treściami	(quizy,	gify,	video,	rebusy	etc.)	przełożyła	się	na	znaczące	zwiększenie	zaangażowania,	co	z	miesiąca	na	miesiąc	widoczne	było	w	tworzonych	

raportach.	Kluczowym	elementem	prac	developerskich	nad	platformą	było	stworzenie	poprawnie	zoptymalizowanego	e-commerce	umożliwiającego	zamianę	

zdobytych	w	ramach	działań	konkursowych	monet	na	atrakcyjne	nagrody.	Ze	względu	na	stopień	zaawansowania	platformy	jako	narzędzia	realizującego	wiele	

złożonych	procesów	biznesowych	naszym	zadaniem	było	także	utrzymywanie	supportu	 techniczno-produktowego.	Na	bieżąco	odpowiadaliśmy	na	pytania	

użytkowników	i	rozwiązywaliśmy	pojawiające	się	wątpliwości	czyniąc	system	całościowo	coraz	bardziej	skutecznym	i	stabilnym.

nasza praca:
analiza przedwdrożeniowa
projekt graficzny 
programowanie

Philip Morris International
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nasza praca:
analiza przedwdrożeniowa
UX
UI
makiety
projekt graficzny 
programowanie

Programy	 partnerskie	 aktywują	 społeczność	 skupioną	 wokół	 marki.	 Są	 idealnym	 narzędziem	 wykorzystywanym	

przez	firmy	do	motywowania	sprzedawców	i	podmiotów	działających	w	danej	społeczności.	Tego	typu	rozwiązania	

realizowane	 w	 internecie	 umożliwiają	 łatwe	 zarządzanie,	 analizowanie	 i	 motywowanie	 użytkowników.	 Zaletą	 jest	

również	 możliwość	 dynamicznego	 rozbudowywania,	 zmieniania	 strategii	 przydzielania	 punktów	 i	 zamiany	 ich	 na	

nagrody.	 W	 zorganizowanym	 przez	 nas	 programie	 partnerskim	 dla	 firmy	 Schaefler,	 zaimplementowany	 został	

rozbudowany	 algorytm,	 który	 był	 podstawą	wyłaniania	 zwycięzców	 i	 tworzenia	 bazy	 danych.	 Nasze	 działania	w	

trakcie	 trwania	 programu	 skoncentrowane	 były	 przede	 wszystkim	 na	 nadzorowaniu	 jego	 przebiegu,	 rozwijania	

systemu	 i	weryfikowaniu	czy	algorytm	uwzględnia	wszystkie,	w	 tym	głównie	skrajne	przypadki	-	 tak	żeby	żaden	z	

uczestników	nie	był	poszkodowany.

Schaeffler
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nasza praca:
analiza przedwdrożeniowa
projekt graficzny 
programowanie

Każda	 firma	 zarządzająca	magazynem,	 chce	móc	 panować	 nad	 dystrybucją	 towarów,	 sprzętów	 i	 na	 bieżąco	

kontrolować	procesy	realizowane	przez	biznes.	W	tym	celu	utworzone	zostało	narzędzie	służące	do	agregowania	

dużej	ilości	danych	zawierających	cenne	informacje	na	temat	związany	z	realizacją	kontraktów	i	zleceń.	W	projekcie	

odpowiadaliśmy	za	przygotowanie	koncepcji	wirtualnego	magazynu,	opracowania	warstwy	UX,	UI	i	web	design,	

a	także	oprogramowania	przygotowanych	layoutów	i	wszystkich	modułów	systemu.

Red Bull
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Rozbudzanie zainteresowania konsumentów marką lub produktem poprzez organizację 

konkursów z atrakcyjnymi nagrodami to sprawdzona metoda. Konkursy digitalowe wykorzystują 

wszelkie możliwe rozwiązania technologiczne i pomimo sprawdzonych schematów, nadal 

cieszą się popularnością. Podstawowym założeniem każdego konkursu jest aktywizacja usera 

i skłonienie go do wykonania jakiejś aktywności związanej bezpośrednio z przeprowadzaną 

kampanią reklamową. Może to być złożenie przez niego życzeń marce, rozwiązania rebusu, 

opisanie największej wakacyjnej przygody. 

Każdy konkurs wymaga bieżącej opieki i nadzoru IT, ponieważ nierzadko zdarza się, że dołączają 

do nich „gracze”, chcący przechytrzyć system i w nieuczciwy sposób zdobyć główne nagrody. 

Dodatkowo nieodłącznym elementem platformy konkursowej jest moduł administracyjny 

udostępniany Jury, służący do oceny wykonanych zadań konkursowych. Niezmiernie ważne 

jest także dbanie o to, by wszystkie procesy były nieustannie monitorowane, ponieważ środki 

przeznaczane na kampanię reklamową nie mogą być marnotrawione, a działoby się tak w sytuacji, 

w której po wejściu na domenę konkursową użytkownik napotykałby białą stronę.

Przeprowadzanie konkursów to odpowiedzialne zadanie, dlatego ważne jest żeby od strony 

technicznej w ich tworzeniu brały udział osoby z doświadczeniem, odporne na sytuacje kryzysowe 

i potrafiące przewidywać najróżniejsze scenariusze. 

Dlatego właśnie w alterpage lubimy tworzyć konkrusy - dreszczyk emocji z nimi związany sprawia, 

że wykorzystujemy swoją kreatywność zakładając nawet najbardziej niespodziewane edge case’y.

konkursy

 Wszystko opiera się jednak na pozyskaniu danych 
kontaktowych i zawsze celem jest uzyskanie jak 

największej liczby zgłoszeń. 89



Każda	marka	lubi	być	blisko	swoich	konsumentów	i	na	bieżąco	komunikować	

aktualną	ofertę	i	nowości	związane	z	rozwojem.	W	ten	sposób	budowana	jest	

aktywna	społeczność,	dla	której	przygotowaliśmy	konkurs	obejmujący	cztery	

kraje	 takie	 jak:	 Polska,	 Litwa,	 Łotwa,	 Estonia.	 Konkurs	 zorganizowany	 pod	

nazwą	Nyx	Face	Awards,	polegał	na	realizowaniu	przez	uczestników	zadań,	

przygotowanych	przez	Jury.	

nasza praca:
analiza przedwdrożeniowa
UX
UI
makiety
projekt graficzny 
programowanie

Nyx Face Awards
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Plebiscyt	 na	 najlepiej	 ubranego	 Polaka	 zorganizowany	 przez	 lifestylowy	 drukowany	 magazyn	 Logo,	 odbył	 się	

w	nowoczesny	sposób,	dzięki	użyciu	możliwości	jakie	oferuje	internet	i	sieci	społecznościowe.	Nasze	zadanie	polegało	

na	 oprogramowaniu	 strony,	 a	 także	 zaimplementowaniu	 rozwiązań	 umożliwiających	 przeprowadzenie	 konkursu,	

m.in.	takich	jak	panel	do	głosowania,	zarządzanie	zgłoszeniami	i	wyłanianie	zwycięzców	poszczególnych	etapów.

nasza praca:
projekt graficzny 
programowanie

Logo
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Stworzona	przez	nas	strona	www	miała	na	celu	zorganizowanie	plebiscytu	

prezentującego	 najbardziej	 wartościowe	 i	 godne	 polecenia	 produkty	

dostępne	na	polskim	rynku.	Zacne	grono	 jury	wybrało	 i	uhonorowało	marki,	

które	są	liderami	w	swoich	branżach,	a	także	wyraźnie	definiują	trendy.	Strona	

miała	 za	 zadanie	 zaprezentować	 zwycięzców	 i	 tych,	 którzy	 zajęli	 bardziej	

odległe	lokaty.	Zwycięskie	marki	otrzymały	tytuł	„Top	Avanti	2019”	oraz	prawo	

do	posługiwania	się	logotypem	„Top	Avanti	2019”	przez	najbliższy	rok.	

Poza	 zaprojektowaniem	 layoutu	 strony	 i	 oprogramowaniem	 go,	 byliśmy	

odpowiedzialni	za	przygotowanie	panelu	służącego	do	oddawania	głosów	

przez	 jury.	 Przez	 cały	 czas	 trwania	 plebiscytu	 zarządzaliśmy	 projektem	

wykonując	 takie	 czynności	 jak	 utrzymywanie	 infrastruktury	 serwerowej,	

wykonywanie	 kopii	 zapasowych,	 monitorowanie	 poprawności	 działania	

aplikacji	i	serwerów.

nasza praca:
projekt graficzny 
programowanie

Avanti
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Interaktywne magazyny szturmem wdzierają się do świata Content Marketingu. 

Urzekają swoją innowacyjnością, budzą żywe zainteresowanie niestandardową 

formą oraz wyjątkowym designem – zarówno wśród użytkowników docelowych, jak 

i marketingowców oraz właścicieli firm. Coraz więcej organizacji chce w ciekawy 

sposób opowiadać o swoich produktach, dlatego formuła cyfrowego magazynu 

w postaci pliku PDF przestała im wystarczać.

Jeśli	 chcesz	 dotrzeć	 do	 swoich	 odbiorców	 z	 przekazem	 podanym	 w	 ciekawy	 oraz	

atrakcyjny	sposób,	to	jest	to	idealne	rozwiązanie	dla	Ciebie.

magazyny interaktywne

Możemy 
przygotować 
wydania 
takie jak:

• Interaktywne magazyny – wydawane okazjonalnie, 

bez ustalonej częstotliwości

• Interaktywne czasopisma – wydawane cyklicznie 

• Książki interaktywne 

• Online’owe gazetki promocyjne
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Dlaczego warto pomyśleć 
o wydawaniu magazynu 
interaktywnego

Opowiadamy historię – interaktywny content
Magazyny	 interaktywne	 dzięki	 swojej	 nietypowej	 formie	

pozwalają	 nie	 tylko	 zaprezentować	 produkt,	 ale	 też	 dają	

możliwość	opowiedzenia	w	ciekawy	sposób	całej	jego	historii.	

Taki	zabieg	pozwala	wytworzyć	emocjonalną	więź	z	Klientem,	

co	przekłada	się	na	wzrost	sprzedaży.

Wyjątkowa budowa magazynów interaktywnych
Projektowany	 przez	 nas	magazyn	 interaktywny,	 dzięki	 swojej	

budowie	 wykorzystuje	 znikome	 zasoby	 serwerowe.	 Jednym	

z	 zabiegów	 jaki	 zastosowaliśmy	 w	 celu	 optymalizacji	 jest	

tak	 zwana	 metoda	 lazy-loading,	 co	 w	 skrócie	 oznacza,	 że	

oglądając	 jeden	 slajd	 w	 tle	 automatycznie	 doładowuje	 się	

slajd	poprzedzający	i	następny.

Magazyny interaktywne można zintegrować ze sklepem internetowym
Jako	jedni	z	pierwszych	w	Polsce	stworzyliśmy	magazyn	online,	który	był	przygotowany	w	pełnej	dwustronnej	

integracji	 z	 dedykowanym	 sklepem	 internetowym.	 Dzięki	 takiemu	 rozwiązaniu,	 elementy	 takie	 jak	 ceny	

produktów,	czy	też	informacje	o	brakach	asortymentu	pojawiają	się	od	razu	–	zarówno	w	e-magazynie,	 jak	

i	w	sklepie	internetowym	–	niezależnie	od	tego,	w	którym	miejscu	zostanie	naniesiona	zmiana.

• Skuteczne pozycjonowanie produktów 

• Możliwość umieszczania filmów, plików dźwiękowych, animacji  

gier, spaceru wirtualnego 3D i innych interaktywnych rozwiązań 

• Możliwość umieszczania reklam partnerów handlowych  

linkujących do ich stron

• Pełna analiza danych

Dodatkowe plusy 
wydawania magazynów 
interaktywnych:

Zastosowanie unikalnego CRM i marketing automation w magazynie interaktywnym
Dzięki	rozbudowanemu	panelowi	statystyk	wiemy	m.in.,	które	strony	były	najczęściej	oglądane,	a	także	który	

produkt	był	najchętniej	kupowany.	Precyzyjna	analityka	magazynu	online	oraz	koszyka	zakupowego	pozwala	

stwierdzić,	ile	razy	Klient	oglądał	naszą	publikację.	Takie	informacje	umożliwiają	zaplanowanie	kolejnych	kroków,	

prowadzących	do	zwiększenia	zaangażowania	odbiorców	i	podniesienia	sprzedaży.	Natomiast	autorski	system	

CRM	przydzieli	punkty	za	poszczególne	zachowania,	a	następnie	wyśle	odpowiednio	dopasowaną	ofertę.
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Fantastyczne trendy makijażowe zostaną 
na twarzach kobiet także podczas lata. 

Naturalna 
    i lśniąca

CZYTAJ 
WIĘCEJ

TYLKO
ON-LINE

KUP

137 PLN
 Puder
 rozświetlający
Guerlain Meteorites

89 PLN
Puder w pędzlu

Lancôme 
Magic Brush

KUP

KUP

168 PLN
 Rozświetlająca baza
 perłowa Guerlain
Meteorites Pearls

168 PLN
Paleta 
Guerlain 
Terracotta  
Bayadčre

KUP

86 PLN
 Tusz do rzęs

 YSL
Shocking Volume

KUP

airkiosk.lot.com

1 | 4
PL EN

Koszyk jest pusty
Wybierz produkt z katalogu

TWÓJ LOT
ZMIEŃNie wprowadzono danych lotu

Produkt Ilośc Cena
TWÓJ KOSZYK

Nasze	narodowe,	cieszące	się	uznaniem	na	świecie,	prestiżowe	 linie	 lotnicze	szukały	sposobu	na	dotarcie	ze	swoją	

ofertą	sprzedawaną	na	pokładach	samolotów	poprzez	kanał	online	 jeszcze	na	długo	przed	zajęciem	miejsc	przez	

pasażerów.	W	tym	celu	został	stworzony	nowoczesny,	 interaktywny	magazyn,	umożliwiający	nie	tylko	przeglądanie	

produktów,	ale	również	złożenie	zamówienia	i	jego	odbiór	bezpośrednio	od	załogi	tuż	po	przekroczeniu	progu	samolotu.

nasza praca:
makiety 
UX 
UI
projekt graficzny
programowanie

Polskie Linie Lotnicze LOT
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bannery
i mailingi html

Komunikacja z potencjalnym klientem odbywa się często w formie nieustannego 

jednokierunkowego przypominania przez firmy o swoim istnieniu. Idealnie do 

tego celu nadają się banery html i mailingi. Pierwsze dzięki swojej aktywnej 

formie, przyciągają wzrok użytkownika dynamicznymi animacjami, drugie 

ze względu na bezpośredni przekaz niejednokrotnie zachęcają do kliknięcia 

w przycisk przenoszący na właściwą podstronę z ofertą.

W naszej pracy zajmujemy się projektowaniem jak również programowaniem 

odpowiednio: banerów html i mailingów. Środkiem do osiągnięcia 

satysfakcjonujących wyników z przeprowadzanych kampanii (displayowych 

i mailingowych) jest zarówno atrakcyjny design, ale także poprawnie 

zdefiniowana treść, nad stworzeniem której czuwają nasi copywriterzy.
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nasza praca:
koncept
projekt graficzny
programowanie

Discovery

Banery	reklamowe	(display)	od	lat	są	popularnym	sposobem	na	reklamę	graficzną	

w	 internecie.	 Ich	 forma	 artystyczna	 zmienia	 się	 nieustannie	 wraz	 z	 rozwojem	

technologii	 i	 trendów,	 jednak	 użytkownicy	 zaakceptowali	 już	 fakt,	 że	 znajdują	

się	one	praktycznie	na	każdej	stronie	 internetowej.	Nie	drażnią	 i	nie	frustrują	one	

podczas	przeglądania	stron	www.	Wykonane	przez	nas	banery	przedstawiające	

zapowiedź	 nowych	 programów	 na	 kanale	 Discovery	 Polska	 przyciągały	 uwagę	

dynamicznymi	animacjami	i	ciekawą	kompozycją.	

Wykonane	 banery	 miały	 różną	 rozdzielczość	 w	 zależności	 od	 wymagań	

reklamodawcy.	W	wykonanej	 pracy	programistycznej	 użyta	 została	 technologia	

html5,	która	pozwala	na	prezentowanie	treści	również	na	urządzeniach	mobilnych.	

Dzięki	niej	baner	aktywnie	prezentował	zmieniające	się	treści.

160	x	600	px950	x	300	px
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950	x	200	px

300	x	250	px
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materiały do druku

Internet zawładnął naszym życiem. Nosimy go codziennie w kieszeni i korzystamy z niego bezustannie. 

Pomimo tego, że z roku na rok obserwujemy coraz większy spadek szeroko pojętego druku, to jednak nadal 

drukowane materiały reklamowe cieszą się zainteresowaniem odbiorców. Wiele jest miejsc i okazji, w których 

znajdują one swoje zastowanie, dlatego mimo, że nasza agencja zajmuje się przede wszystkim działaniami 

digatal, posiada również kompetencje w tradycyjnym druku, a więc DTP. Projektujemy i przygotowujemy 

pliki produkcyjne dla drukarni, bez względu na nakład i ostateczną formę tego co zostanie stworzone.
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NYX Professional Makeup

nasza praca:
makiety 
projekt graficzny

nasza praca:
makiety 
projekt graficzny

Wieloletnia	współpraca	z	firmą	L’Oreal	w	wymiarze	szerokich	działań	digital	dotycząca	

kilku	marek	z	portfolio	firmy,	owocuje	także	zleceniami	kompleksowymi	polegającymi	na	

opracowywaniu	materiałów	drukowanych.	Odpowiadając	na	bieżące	potrzeby	naszego	

partnera,	jesteśmy	odpowiedzialni	za	projektowanie	i	przygotowywanie	materiałów	POS,	

ulotek,	kart	produktowych	i	pozostałych	zleconych,	często	niestandardowych	formatów.	
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nasza praca:
makiety 
projekt graficzny

Biedronka

W	naszej	codziennej	pracy	znaczna	większość	wykonywanych	zadań	

związanych	 jest	 z	 digitalem,	 ale	 posiadając	 kompetencje	 graficzne	

podejmujemy	 się	 też	 wyzwań	 związanych	 z	 DTP-em.	 W	 ramach	

współpracy	 z	 firmą	 Jeronimo	 Martins	 byliśmy	 odpowiedzialni	 za	

stworzenie	atrakcyjnej	 i	przejrzystej	oferty	produktowej	w	drukowanej	

formie	dostępnej	dla	Klientów	kilku	tysięcy	sklepów	w	Polsce.	 106
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O czym 
warto 
pamiętać 
projektując 
logotyp?

Decydując się na stworzenie logotypu warto proces ten powierzyć specjalistom. Nawet 

jeśli w swojej firmie posiadasz grafika, to pamiętaj, że grafik, grafikowi nierówny. Można 

to porównać do wizyty u lekarza – z chorym uchem nie idziesz do ortopedy, a ze 

złamaną ręką do dentysty. Wśród grafików, także są specjalizacje, warto więc zwrócić 

się do agencji, która w swoim zespole ma od tego specjalistów.

Niezależnie	 od	 tego,	 czy	masz	 firmę	działającą	w	dużym	mieście	 jak	Warszawa,	 czy	

mniejszym	 jak	Radom,	Białystok	 lub	Ełk	–	musisz,	 tak	 samo	na	poważnie	podejść	do	

projektowania	wizytówki	swojej	marki.	Możesz	wierzyć	lub	nie,	ale	dobry	biznes	zaczyna	

się	tworzyć	od	dobrego	logotypu.	Poświęć	temu	procesowi	tyle	czasu,	ile	trzeba,	a	na	

efekty	nie	będziesz	musiał	długo	czekać.

•	Prostota	-	często	mniej	znaczy	więcej.	Dzięki	temu,	że	Twój	logotyp	będzie	mało	skomplikowany	graficznie,	

istnieje	większa	szansa	na	to,	że	będzie	łatwo	zapadał	w	pamięć

•	Ponadczasowość	-	dobrze	zaprojektowany	logotyp	nie	zestarzeje	się	w	ekspresowym	tempie.	Mimo	upływu	

lat	będziesz	mieć	pewność,	że	Twój	znak	rozpoznawczy	nadal	wygląda	dobrze	

•	 Rozpoznawalność	 -	 to	 pozytywny	 wyróżnik	 Twojej	 marki	 lub	 organizacji.	 Wybija	 Cię	 na	 tle	 konkurencji	

i	jednoznacznie	jest	kojarzony	wyłącznie	z	Tobą	

•	Wyjątkowość	-	przygotowany	na	podstawie	oryginalnego	projektu,	a	nie	z	gotowych	szablonów,	których	

pełno	na	rynku

Jesteśmy pewni, że chcesz, aby Twój logotyp wywoływał odpowiednie emocje, zdobywał 
zaufanie oraz powszechną sympatię wśród odbiorców, niezależnie od tego, czy wchodzisz 
dopiero na rynek, czy jesteś już na nim od jakiegoś czasu. Myśląc o nowym projekcie 
logotypu, warto wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów, które realizujemy w naszej 
agencji digital:
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Tworzymy	wyłącznie	unikalne	projekty.	Robimy	je	od	zera.	Ty	przekazujesz	nam	informację	o	tym,	czym	się	zajmujesz	i	co	Cię	wyróżnia,	

a	my	 „szyjemy”	z	 tego	 logotyp,	który	pozwoli	 zaistnieć	Ci	na	konkurencyjnym	 rynku.	Projektowanie	 logotypów	to	nasza	codzienność,	

dlatego	możesz	być	pewny,	że	zadbamy	o:	

•	Kolory	-	ich	odpowiednią	ilość	oraz	dobór	barw	–	w	tym	przypadku	więcej	nie	znaczy	lepiej

•	Typografię	-	dobierzemy	krój,	odpowiednio	połączymy	różne	rodzaje	fontów,	ale	bez	przeładowania	

•	Umiar	-	zrobimy	wszystko,	aby	w	logotypie	nie	było	żadnych	zbędnych	elementów

•	Wygląd	-	niezależnie,	czy	będzie	mały,	duży,	kolorowy	lub	jednobarwny	-	będzie	czytelny	i	zrozumiały	dla	ostatecznego	odbiorcy

Pamiętaj, że ślepe podążanie za trendami – w tym przypadku może nie być najlepszym rozwiązaniem. Dlatego stawiamy na projekty 
ponadczasowe, dopasowane do charakteru Twojej działalności, tak aby wyróżnić Cię z tłumu. Zaufaj nam, a bezpiecznie przeprowadzimy 
Cię przez cały proces tworzenia Twojego logotypu.

Po	skończonym	projekcie	dostaniesz	od	nas	księgę	znaku,	w	której	opiszemy	dokładnie	

jak	zbudowany	jest	Twój	nowy	logotyp.	Zawierać	będzie	ona	przede	wszystkim:

 

•	Pełną	koncepcję	budowy	logotypu	–	genezę	jego	powstania,	konstrukcję	znaku

•	Podstawową	wersję	znaku	oraz	alternatywną	propozycję	logotypu

•	Dobór	oraz	opis	możliwości	konfiguracji	kolorystycznych

•	Minimalny	rozmiar	oraz	infomacje	odnośnie	skalowania	

•	Typografię

•	Rekomendację	tła	oraz	informacje	o	tłach	zakazanych	lub	nierekomendowanych

•	Pola	ochronne

Zaprojektuj
z
nami
logotyp

Księga znaku
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Branding,	który	mieliśmy	możliwość	wykonać,	powstał	na	potrzeby	sklepu	 internetowego	sprzedającego	alkohol.	

Składa	się	on	z	sygnetu	i	nazwy	własnej.	Wywołuje	bezpośrednie	skojarzenia	i	jest	charakterystycznym	elementem,	

który	zapada	w	pamięć	użytkownikowi.

nasza praca:
projekt graficzny

Kultowe Alkohole

kolory

#000000 #FFFFFF #DBBB86
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typografia

Montserrat
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A R I A L  R E G U L A R

17 / 27 / 53 / 0

P L A Y F A I R  D I S P L A Y  B O L D

80 / 73 / 58 / 75

rgb 22 / 24 / 33rgb 214 / 182 / 133
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Dla	portalu	 zajmującego	 się	dostarczaniem	contentu	 związanego	 z	dietą	 i	wysiłkiem	fizycznym,	 stworzyliśmy	

bardzo	czytelny	i	estetyczny	znak	graficzny,	którego	elementami	są:	dynamiczny	sygnet	i	czytelny	logotyp.

nasza praca:
projekt graficzny

Strefa Przemian

#000000 #FFFFFF #FBBC3D

kolory typografia

Refrigerator	Deluxe
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sygnet logotyp

logo

Logo	w	wersji	wertykalnej

Logo	w	wersji	wertykalnej
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Znak	graficzny	przygotowany	na	potrzeby	firmy	Stock	Polska,	którego	użyliśmy	do	obrandowania	stworzonej	przez	

nas	aplikacji	i	strony	www.	Służą	one	do	dystrybuowania	treści	na	temat	produktów	firmy.	Sygnet	musiał	być	bardzo	

czytelny,	 ponieważ	 użyty	 został	 jako	 ikona	 aplikacji	 mobilnej,	 która	 po	 zainstalowaniu	 pojawia	 się	 na	 ekranach	

telefonów	użytkowników.

#003062 #FFFFFF #E00040

nasza praca:
projekt graficzny

kolory typografia

Bar Is Us

Montserrat
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Agencje	eventowe	działają	w	branży,	w	której	podejście	do	wielu	kwestii	jest	bardzo	nieszablonowe.	Mogą	sobie	

one	pozwolić	na	o	wiele	więcej	w	bieżącej	komunikacji	niż	np.	banki	czy	podmioty	z	branży	prawniczej.	Ze	względu	

na	dużą	konkurencję,	muszą	się	wyróżnić,	a	dzięki	temu	że	mają	większe	pole	do	działania,	często	stosują	chwytliwą	

nazwę	 i	zapadający	w	pamięć	znak	graficzny.	Dysponując	tą	„swobodą”	dopasowaliśmy	nazwę	do	kolorostyki	

i	sprawiliśmy,	że	przekaz	kształtów	i	formy	jest	bardzo	bezpośredni.	Pan	Bordo	to	specjalista	od	organizacji	eventów,	

a	więc	imprez	skrojonych	na	miarę	i	pasujących	do	charakterystyki	klimatu	wydarzenia	i	miejsca,	w	którym	jest	ono	

organizowane.

#00B3E2 #E4087E #622666 Arial

nasza praca:
projekt graficzny

kolory typografia

Pan Bordo
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Plotki	najszybciej	rozchodzą	się	w	sieci.	W	wolnym	czasie	użytkownicy	przeglądają	serwisy	plotkarskie	dowiadując	

się	ciekawostek	na	temat	celebrytów	i	przedstawicieli	show	biznesu.	Poznają	je	zatem	niejednokrotnie	z	pierwszej	

ręki	od	paprazzich	i	dziennikarzy	krążących	w	środowisku	gwiazd.	Własnie	w	taki	sposób	najnowsze	doniesienia	

z	życia	znanych	osób	dostarcza	serwis	„Od	Quchni”,	za	którego	branding	byliśmy	odpowiedzialni.	Postawiliśmy	

na	styl	niekojarzący	się	tandetą	i	tanią	sensacją.	Użyte	kolory	i	krój	fontu	nawiązują	do	elegancji	uświadamiając	

użytkownika,	że	informacje	które	przeczyta	są	zweryfikowane	i	wiarygodne.

#000000 #FFFFFF #BF9C70

nasza praca:
projekt graficzny

kolory typografia

OdQuchni
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Playfair	Display	Regular
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To są ważne
pojęcia



To są ważne pojęcia.

Mamy świadomość, że nie musisz się znać na wszystkim, dlatego zawarliśmy 
podstawowe pojęcia, których używamy w komunikacji z Tobą podczas realizowania 
projektu. Wystarczy, że raz przeczytasz, poznacz ich znaczenie i „stanie się jasność”.

a
account manager
osoba	odpowiedzialna	za	kontakt	

i	przekazywanie	informacji	pomiędzy	klientem,	

a	project	managerem.

adobe xd
oprogramowanie	napisane	przez	firmę	Adobe.	

Służy	do	tworzenia	interaktywnych	prototypów	

rozwiązań	z	zakresu	web&mobile	(np.	stron	

www,	aplikacji	mobilnych).

alterpage
agencja,	z	którą	chcesz	pracować.

analiza przedwdrożeniowa
działania	prowadzone	często	w	postaci	

burzy	mózgów,	których	efektem	ma	być	

zdefiniowanie	kluczowych	parametrów	projektu	

i	jego	funkcjonalności,	które	następnie	powinny	

zostać	spisane	w	dokumentacji	funkcjonalnej.

d 

deploy
przegranie	nowej	części	kodu	źródłowego	

wytworzonego	przez	programistów.	Deploy	

może	zostać	dokonany	na	staging	lub	

produkcję.

 digital
czyli	cyfrowy.	Wszystko	co	ma	w	nazwie	

„digital”,	odnosi	się	do	wykorzystania	

cyfrowych	nośników,	w	celu	prezentacji	treści.

dokumentacja funkcjonalna
zbiór	wszystkich	ustaleń	projektowych,	

wyczerpujących	zagadnienie	„jak	to	będzie	

działać?”.	Zespół	projektowy,	który	ją	posiada	

może	czuć	się	pewnie	i	bezpiecznie,	ponieważ	

jego	działanie	odbywać	się	będzie	zgodnie	

z	założonym	scenariuszem	bez	konieczności	

wymyślania	funkcjonalności	na	bieżąco.

f
favicona
mały	kwadracik	graficzny	wyświetlający	

się	w	zakładce	przeglądarki	internetowej,	

najczęściej	zawierający	sygnet	lub	inne	

elementy	kojarzące	się	ze	stroną	internetową,	

której	dotyczy.

i
IA (Information Architecture)
architektura	informacji	to	sposób	

zaprojektowania	treści,	pod	kątem	ich	

umiejscowienia.
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k
koncepcja
inaczej	„koncept”	-	część	procesu	

kreatywnego.	Projekt	graficzny	powstaje	przy	

jej	użyciu.

kreacja
inaczej	grafika.

l
layout
czyli	w	uproszczeniu	projekt	graficzny.

m
mockup
inaczej	makieta,	prototyp	–	tworzony	jest	

w	celu	zwizualizowania	architektury	informacji,	

czyli	poszczególnych	elementów	konkretnych	

części	serwisu.	Może	być	wykonany	wyłącznie	

jako	szkic	na	kartce	papieru,	jak	również	

w	bardziej	zaawansowanej	formie,	jako	w	pełni	

interaktywne	(klikalne)	widoki.

o
og image
grafika	wyświetlająca	się	po	wprowadzeniu	

adresu	www	w	mediach	społecznościowych	

(np.	podczas	publikacji	postu	na	Facebook	lub	

przesłania	linku	w	Messenger).

p
plik otwarty
plik,	który	można	otworzyć	w	programie	

graficznym,	w	celu	dokonania	zmian,	

poprawek.

proces kreatywny
wszystkie	działania	podejmowane	w	celu	

stworzenia	idealnego	projektu	graficznego.

produkcja
Twój	projekt	online,	znajdujący	się	pod	

wskazaną	przez	ciebie	domeną.	W	trakcie	

realizacji	projektu,	często	mówimy	

„przegrywamy	na	produkcję”,	co	oznacza,	że	

zmiany,	które	zaakceptowałeś	na	stagingu,	

trafią	teraz	na	stronę,	do	której	dostęp	mają	

wszyscy	internauci.

project manager
osoba	odpowiedzialna	za	kontakt	i	przekazywanie	

informacji	pomiędzy	account	managerem,	

a	zespołem	projektowym.

projekt graficzny
inaczej	grafika,	która	została	przygotowana	przez	

grafika.	Może	to	być	projekt	baneru,	landing	page,	

strony	www,	favicony,	og	image.

projekt
–	projektem	można	nazwać	tak	naprawdę	wszystko	

–	strona	internetowa,	może	być	ogólnie	projektem,	

grafika	strony	internetowej,	może	być	nazwana	

projektem	strony	internetowej.	Ważne	jest,	aby	

możliwie	wcześniej	zdefiniować	we	współpracy	

znaczenie	tego	słowa,	dzięki	temu	uda	się	uniknąć	

nieporozumień.

s
staging
platforma	umieszczona	pod	specjalnym	adresem	

www,	na	której	udostępniany	jest	do	testów	twój	

projekt	(np.	strona	internetowa,	sklep	internetowy,	

landing	page).	Dostęp	do	niego	jest	obwarowany	

koniecznością	podania	loginu	i	hasła.	Bez	nich	nie	

będziesz	w	stanie	przejrzeć	opublikowanych	na	

stagingu	treści.
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stres
jest	nikomu	niepotrzebny.

sygnet
symbol,	znak	rozpoznawczy	ściśle	skorelowany	

z	nazwą	i	logotypem.

UI (user interface)
wizualny	aspekt	projektowania	graficznego.

UX (user experience)
emocjonalny	aspekt	projektowania	

graficznego,	stawiający	na	pierwszym	miejscu	

doznania	użytkownika,	korzystającego	

z	oprogramowanego	projektu	graficznego.
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we are open to talk!

Piotr Sobieszczak

managing partner

telefon: (+48) 600 337 557

e-mail: piotr.sobieszczak@alterpage.pl

telefon: (+48) 577 030 905

e-mail: kontakt@alterpage.pl

Jakub Puczyłowski

managing partner

telefon: (+48) 606 242 774

e-mail: jakub.puczylowski@alterpage.pl

AlterPage Sp. z o.o.

ul. Alzacka 16/2

03-972 Warszawa

NIP: 5213653177

KRS: 0000475211

REGON: 146803036




