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BODOV PRE

KVALITNÝ WEB

1. NA VZHĽADE ZÁLEŽÍ,
DESIGN MUSÍ BYŤ POUŽITEĽNÝ
Design web stránky je jednoducho prvý dojem, ktorý vo Vás vyvolá emócie kladné
alebo záporné. Rozhoduje o tom, či budete web stránke dôverovať a považovať
ju za užitočnú alebo nie.
Ak ste na prvý dojem nezaujali, zrejme ste stratili zákazníka. Ak však hej, zrejme
čítate ďalej tieto zásady, ako vylepšiť svoju súčasnú alebo budúcu web stránku,
k čomu Vám gratulujeme. Ste iný, lepší.
Častokrát je na webe veľa informácií a niektoré sú viac dôležitejšie, ako tie ostatné
a treba ich vedieť usporiadať, aby sme návštevníkovi ponúkli to, čo chceme, aby
si myslel.
Dôležité je, aby design stránky zodpovedal jej zámeru, vystihoval oblasť a farebne
ladil s konceptom.

2. RESPONZÍVNE ZOBRAZENIE,
MOBIL JE VIAC AKO DESKTOP

Žijeme v dobe, kde viac ako 60% všetkých návštev webových stránok je z
mobilných zariadení. Ak teda nemáte svoj web optimalizovaný pre zobrazenie
na menšie zariadenia ako je klasický počítač, viac ako polovica návštevníkov ho
nevidí korektne.
Dnes sú desiatky rôznych rozmerov zariadení, cez ktoré sa dá prehliadať web a
responzívne zobrazenie webu Vám zabezpečí, aby Váš web vyzeral vždy korektne
a dal zo seba maximum.

3. REDAKČNÝ SYSTÉM A
PREHĽADNÁ ADMINISTRÁCIA
Je už samozrejmosťou, že každý vlastník webu si chce svoje stránky editovať a
dopĺňať obsahom sám. Preto by Váš web mal obsahovať prehľadnú administráciu
stránky, ktorá dokáže takmer všetko, na čo si pomyslíte.

4. KVALITNÝ ZDROJOVÝ KÓD A
SEO OPTIMALIZÁCIA
Nie je web ako web. Najhoršia situácia pri tvorbe web stránky je, ak si klient sám
vopred určí, koľko chce investovať, no ešte nevie, či je to v tejto cene možné a
potom hľadá niekoho, kto mu urobí „veľa muziky za málo peňazí“.
Zväčša táto situácia končí tragicky a buď web zostane nepoužiteľný alebo sa klient
rozhodne už zainvestovať viac a dá si web urobiť znova. Tu však už častokrát
prerobil.

Ako je to teda najlepšie urobiť?
1. Spísať si o čom web bude tzv. špecifikáciu projektu.
2. Vybrať si 1 firmu (prípadne viac) a dať si svoju špecifkáciu naceniť.
Následne si vybrať firmu, ktorá bude projekt realizovať. Pozor, nie iba na základe
ceny, ale podľa prístupu, referencií, komunikácie, ochoty a až na záver zohľadňovať
cenu.
Každý chceme aby nám web slúžil, a to si vyžaduje kvalitný zdrojový kód web
stránky, ktorý bude validný, pripravený na správnu SEO optimalizáciu, bude
obsahovať nadpisy „H“, kvalitný obsah a množstvo ďalších prvkov, ktoré sa
odohrávajú na pozadí každej web stránky.

5. STARAJTE SA O SVOJ WEB A
ROBTE DOBRÝ MARKETING
Mať web nestačí. To ste ale asi už tušili :) Treba sa o svoje webové stránky
jednoducho starať.
Najlepším meradlom je konverzia. Je to pomer návštevníkov stránky s tými, čo
u Vás urobia obchod. Môžete mať denne aj 1 000 návštev, ale keď z toho iba
1 človek urobí obchod, je to biednych 0,10%. Naopak môžete mať denne 100
návštev a môže u Vás urobiť obchod 30 ľudí a konverzia je 30%.
Preto treba sledovať svoju konverziu, investovať do reklamy na správnych
miestach. Sledujte svoje výsledky a zvyšujte dosahované ciele.

Aká je ideálna reklama pre môj web
Neexistuje jednotná reklama pre všetky weby. Každý projekt je špecifický a
potrebuje niečo iné.
Medzi najpoužívanejšie spôsoby v marketingu však patrí napríklad email
marketing, ktorý je vybudovaný z vlastnej databázy mailových adries získaných za
protihodnotu. Ďalej sú to reklamy na sociálnych sieťach, Google Adwords, tlačová
reklama a samozrejme osobný kontakt.

Veríme, že Vám tieto informácie pomohli k tomu mať kvalitný web

ĎAKUJEME

Rozmýšľate o kvalitnej web stránke? Navštívte www.bufi.sk

