disseny web

propostes per a una bona imatge

El disseny d’un lloc web sovint és la primera impressió que els clients tenen d’una companyia.
Si el disseny és antiquat, desorganitzat, desordenat o poc atractiu, crearà una pobra primera impressió.
Aquests són alguns problemes de disseny que poden portar al rebuig o desconfiança d’un lloc web:
• Nom inadequat del lloc web
• Esquema complex
• Errades de navegació, tecnologia antiquada ...
• Disseny avorrit
• Propagandes i Pop ups
• Introduccions lentes a un lloc (pàgines d’inici, introduccions flash lentes, etc.)
• Lletra petita o dificultat de lectura
• Text excessiu
• Sensació i aspecte que volen vendre alguna cosa de manera forçada
• Manca d’organització
Quan hi ha errors o no agraden certs aspectes del disseny d’una web, normalment no s’explora més enllà
de la pàgina d’inici i no es torna a visitar el lloc en el futur.
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disseny web

propostes per a una bona imatge

Aquestes serien algunes pistes per saber si comptem amb una bona web:
 La pàgina web es carrega ràpidament, és lleugera.
 Ofereix al visitant la informació que està buscant i ho fa des d’un punt de vista nou.
 Posa a la vista allò que ofereix l’empresa, els seus productes o serveis.
 Crida l’atenció dels visitants amb els seus titulars o imatges.
 Es guanya la confiança dels seus visitants amb bons continguts, sense faltes d’ortografia, etc.
 Té un disseny senzill però agradable a la vista, sense colors estridents, fàcil de llegir, amb mides
de text adequats ...
 Inclou la informació bàsica de l’empresa: nom, adreça, telèfon
 Disposa d’un menú de navegació fàcilment identificable amb accés a tot el contingut de la web.
 Es compleixen els estàndards en el codi, no conté errors, es visualitza correctament en els
principals navegadors i els motors de cerca la indexen adequadament.
La pregunta clau és: per què vol una web?. La web no serà igual si l’objectiu és vendre productes, vendre
serveis, fer branding o donar informació.
El contingut de la seva web és molt important, però també ho són el disseny i el posicionament en
cercadors. Hi havia pensat en tot això?
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disseny web / e-màrqueting

propostes per a una bona imatge

A més de tenir una web gràficament atractiva i integrada amb la seva imatge corporativa és important
tenir en compte la navegació, la interactivitat, la usabilitat, l’arquitectura de la informació i la interacció
amb altres mitjans com àudio, text, imatge i vídeo.
Ens ocuparem de que la seva web compleixi els estàndards per funcionar en tots els navegadors i que
evolucioni bé amb el temps. Li podem proporcionar manteniment i allotjament per al seu web i també
formació en Wordpress, Dreamweaver i altres temes relacionats amb màrqueting electrònic, xarxes
socials, tics, etc.
Com que no totes les empreses són iguals podem fer una campanya a mida, analitzarem si convé que
estiguin en les xarxes socials i en quines d’aquestes i si cal enviar butlletins electrònics amb ofertes
puntuals o fer un enviament de notícies als seus clients o proveïdors per reforçar la marca, mirarem on
és apropiat anunciar-se i quan, etc.
A continuació pot veure alguns exemples dels serveis que podem oferir:
Webs corporatives, webs de comerç electrònic, Blocs, HTML, Flash, PHP, Javascript ...
Webs avançades a Wordpress, Disseny de webs amb accés a clients, gestors de contingut,
carros de la compra, Catàlegs en línia,

Portafolis de treballs ...
Posicionament web, Google Adwords (enllaços patrocinats), SEO, SEM, Xarxes socials,
E-mail Màrqueting ...
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