3. Analysointi
Hyödynnämme olemassa olevan sivuston analytiikkaa suunnittelussa. Tutkimme mm. käyttäjäpolut, kohderyhmät ja vanhan sivuston onnistumiset
ja ongelmat.

Intohimona

LAADUKAS MAINONTA

Haluatko onnistuneen
verkkosivu-uudistuksen? Me autamme.

8. Tekninen toteutus
Kun suunnittelmat on hyväksytty, alkaa tekninen
toteutus. Teemme oletuksena responsiivisia
ja tietoturvallisia sivustoja. Laadukkaalla
toteutuksella maksimoimme sivuston
elinkaaren ja päivitettävyyden.

4. Rakennesuunnitelma

Jokainen tekemämme verkkosivusto on uniikki. Näkyvyyden kannalta on oleellista, että tilaaja
erottuu kilpailijoistaan tyylikkäillä ja laadukkailla ratkaisuilla. Tähän lopputulokseen päästään
tutustumalla tarkasti tilaajan liiketoimintaan.

Rakennesuunnitelma on rautalankamalli tulevasta
sivusta. Rakennesuunnitelmasta selviää mm. valikkorakenne, sisällön järjestys ja prioriteetit.
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1. Tarjous / kustannusarvio
Laadimme alustavan tarjouksen / kustannusarvion
tilaajan pyynnön perusteella. Kysymme
tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä.

5. Tekstisisältö

Suosittelemme aina, että verkkosivuilla käytetään
tilaajan omia kuvia ja videoita. Tarvittaessa toteutamme nämä tilaajalle.

Sisällöntuotantoa viedään eteenpäin rakennesuunnitelman valmistuttua. Haastattelemme
avainhenkilöt, sekä tarvittaessa teemme referenssit. Laadukas hakukoneoptimoitusisältö on verkkosivun yksi tärkemmistä elementeistä. Sisältö
toimitetetaan tarvittaessa käännöstoimistolle.

10. Sisällönsyöttö ja optimointi

6. Graaﬁnen suunnittelu
ja prototyyppi

Mikäli sivustolle on suunniteltu kieliversiot, käännöstoimiston toimittamat aineistot siirretään
toimestamme sivustolle.

Ennen teknistä toteutusta, suunnittelemme
sivuston uunikin ulkoasun joka tukee parhaiten
yrityksen laatuvaikutelmaa. Interaktiivisen prototyypin avulla sivustoa voi testata ennen teknistä
toteutusta.
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Onnistuneen testauksen jälkeen hoidamme
kaikki julkaisuun liittyvät vaiheet. Jos tilaajalla ei
ole omaa palvelinta, järjestyy meiltä nopea ja
turvallinen kotimainen palvelin.

Syötämme hakukoneoptimoidun tekstisisällön,
valokuvat, graﬁikan ja videot. Sekä teemme jakokuvat sosiaaliseen mediaan ja aktivoimme analytiikan. Varmistamme myös toimivuuden eri selaimilla.

Tarjous perustuu aina tilaajalle räätälöityihin
ratkaisuihin, joilla asiakas erottuu kilpailijoistaan.
Tässä vaiheessa voimme myös hahmotella alustavaa visuaalista toteutusta.

12. Julkaisu

9. Valokuvat ja videot

Riippuen tilaajan tarpeista ja sivuston luonteesta, askelmerkit voivat olla erilaiset. Kohdissa
2 ja 7 toivomme tilaajalta palautetta ja mahdollisia korjaustoiveita. Tilaaja voi osallistua
projektiin haluamallaan panoksella.

2. Workshop

7. Tilaaja kuittaa

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen on suositeltavaa
pitää workshop-päivä. Päivän aikana luomme strategian
sivustouudistukselle ja hahmotetaan yhdessä
projektin tavoitteet sekä sivuston jatkokehitystarpeet
tulevaisuudessa.

Menikö kaikki nappiin? Tilaaja toimittaa kootusti
toivotut muutokset, jonka avulla uudistus eteenee toivotulla tavalla.

11. Toimitus tilaajalle
Tilaaja saa toimivan sivuston tarkastettavaksi ja
tarvittaessa antaa korjaustoiveita. Mahdollisten
muutosten jälkeen sivusto on julkaisuvalmis.
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