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Tworzenie stron internetowych
http://www.designspektrum.pl

Design Spektrum jest idealnym rozwiązaniem dla firm nowych, które nie posiadają swojej firmowej aplikacji
WWW. 
Firma reklamowa Spektrum oferuje: witryny www, systemy cms, sklepy internetowe, copywriting, animacje
Flash. 
Bezbłędnie piszemy aplikacje do html, co ma wpływ na pozycję na liście przeszukiwania. 
Proponujemy stworzenie strony internetowej niebanalnej, oryginalnej, która będzie miała swój własny,
unikatowy urok. 
Świetna znajomość architektury, plastyki i nieprzeciętny talent grafików powodują, że strony realizowane ich
rękami są niczym miniaturki obrazów Matejki i z powodzeniem można je oprawić w ramkę i postawić na
firmowym biurku. 
Na witrynie WWW logotyp posiada podstawowe dla układu graficznego znaczenie. 
Wszystkie nasze usługi budujemy w dosyć niskich cenach, jesteśmy malutką firmą przez co nie zdzieramy z
użytkownika, na naszej stronie internetowej można obejrzeć nasz cennik, poza tym w cenie naszych stron
mieszczą się wyczerpujące konsultacje graficzne z klientem. 
Oczywiście cennik każdego portalu jest inny, natomiast zorientują się Państwo jakiego rzędu są dzisiaj koszty
projektowania stron w mieście Łódź. 
Stawiamy duży nacisk na optymalizację pod kątem wyszukiwarek i pozycjonowanie stron. 
W internecie mała firma może wyprzedzić dużego molocha w rankingu przeszukiwania, a klienci dokonując
wyborów zakładają podświadomie wybór czołowych firm. 
Firmie zależy na dobrym i zróżnicowanym portfolio. 
Gorąco zapraszamy.
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