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Λίγα λόγια για την WebOlution
Ποιοί Είμαστε
Η WebOlution αποτελείται απο μια ομάδα νέων
ανθρώπων με εξαίρετη αισθητική και άριστη γνώση των
τεχνολογιών και της αγοράς του internet, προσόντα
απαραίτητα για την κατασκευή σύγχρονων, καλαίσθητων
και πάνω από όλα λειτουργικών και ξεχωριστών
ιστοσελίδων.
Το web design (σχεδιασμός ιστοσελίδων) είναι η
ειδικότητά μας αλλά οι σχεδιαστές μας μπορούν να
αναλάβουν και εργασίες graphic design ανάλογα με τις
ανάγκες των πελατών μας.
Μπορούμε να ανανεώσουμε το εταιρικό σας προφίλ,
επανασχεδιάζοντας το λογότυπό σας, δημιουργώντας
καινούριες επαγγελματικές κάρτες ή φτιάχνοντας ακόμα
και αφίσες εφόσον κριθεί απαραίτητο(banners).

Γιατί να Διαλέξετε την WebOlution
Το να σχεδιάζουμε ιστοσελίδες δεν είναι απλά η
δουλειά μας, είναι το πάθος μας, ένας τρόπος
έκφρασης.
Πιστεύουμε ότι η αισθητική παίζει κυρίαρχο ρόλο στην
κατασκευή μιας ιστοσελίδας δεν πρέπει όμως να
παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα και την ευκολία
χρήσης της.Ολα μας τα site είναι κατασκευασμένα στο
‘χέρι’ για την βέλτιστη απόδοση.
Οχι μόνο κατασκευάζουμε την ιστοσελίδα σας αλλά
σας απαλάσουμε και απο την διαδικασία της
ανανέωσης του domain σας και του hosting του site
σας.
Στην WebOlution η κατασκευή του site σας έχει
ιδιαίτερη σημασία για μας .. γιατι θέλουμε το καλύτερο
αποτέλεσμα για σας!

Οι Υπηρεσίες μας
Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
H γενική φιλοσοφία των ιστοσελίδων μας είναι
η προβολή πληροφοριών με ξεκούραστο τρόπο
και την ενσωμάτωση ενός φιλικού προς τον
επισκέπτη περιβάλλοντος πλοήγησης
σχεδιασμένη σύμφωνα με τα web standards,
επικυρωμένος κώδικας html css (valid html –
css) ακολουθώντας web 2.0 style!

Web Marketing
Στην WebOlution μπορούμε να σας
προσφέρουμε αποτελεσματικα πακέτα
προώθησης του προιόντος σας ή της
ιστοσελίδας σας στο Internet.
Και αυτο γιατί μπορείτε να διαλέξετε εσείς το
κόστος και την δυναμική της καμπάνια σας
μέσα απο τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Δηλάδή μια καλαίσθητη και φιλική προς τον
χρήστη ιστοσελίδα δινοντάς του γρήγορα την
πληροφορία με όσο το δυνατόν λιγότερα
«clicks» προς την επιθυμητή σελίδα που
αναζητά ο επισκέπτης!

Ανάπτυξη Διαδυκτιακών Εφαρμογών
Μιλώντας για Web Development θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε μερικές
εφαρμογές, όπως το e‐Commerce ( e‐shop,e‐
banking,B2B,B2C), Σύστηματα Διαχείρισης
Περιεχομένου (Content Management System ‐
CMS), Σύστηματα Διαχείρισης Πελατειακών
Επαφών (Customer Relation Management ‐
CRM) ή ακόμα πιο εξειδικευμένες εφαρμογές
του όπως Online Booking Συστήματα για
ξενοδοχειακές μονάδες, κρατήσεις εισιτηρίων
κλπ.

Hosting
Η WebOlution Hosting Services διαθέτει
πακέτα φιλοξενίας που σκοπό έχει να
εξυπηρετήσει είτε τον επαγγελματία ή ιδιώτη
με ένα φθηνό αλλά αξιόπιστο πακέτο
φιλοξενίας για να παρουσιάσει τις
δραστηριότητές του.

Graphic Design
Η WebOlution παρέχει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες στις γραφικές τέχνες (εταιρική
ταυτότητα, λογότυπα, επαγγελματικές κάρτες,
περιοδικά, εφημερίδες, καταλόγους,
καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο), στη
διαφημιστική προβολή τόσο σε έντυπα όσο και
σε ηλεκτρονικά μέσα.

Λύσεις Travel
Στην WebOlution έχουμε αφιερώσει ένα
κομμάτι καθαρά στον τομέα του "travel" τόσο
σε ενχώριο επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο.
Διαθέτουμε την τεχνογνωσία σε σχεδιαστικο
επίπεδο καθως και στο web marketing στον
χώρο του τουρισμού.
Με projects όπως το Hotelink.gr, ένα απο τα
πιο ανερχόμενα sites του ελληνικού
τουρισμού, αλλα και ιστοσελίδες ξενοδοχείων,
στην WebOlution μπορουμε να εγγυηθούμε
για την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας
και της διαφημιστική σας καμπάνια στο
Internet.

