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W czerwcu 2016 roku rozpoczqlijmy wspolpracq z firmq LIDER Marcin Skotnicki.

Weblider przygotowal wstqpnq wizualizacjq strony internetowej, kt6ra okazafa siq najlepszq spo6r6d

koncepcji piqciu firm, kt6re zaprosiliSmy do konkursu. Na jej podstawie zbudowana zostata ostateczna

wersja serwisu.

Bardzo wa2nq kwestiq byf dla nas wizualny aspekt naszej strony internetowej. Nasze wymagania byty

wysokie, poniewa2 naszym celem byia nie tylko przejrzysta prezentacja oferty oraz prosta i intuicyjna

nawigacja, ale chcieliSmy uzyskai efekt WOW i pod tym wzglqdem Weblider spefnil wszystkie nasze

oczekiwania. Firma wykazala siq kreatywno5ciq tworzqc oryginalny i ciekawy projekt. Przygotowana strona

jest zgodna z najnowszymi trendami w projektowaniu serwis6w internetowych, a przeglEdanie informacji

jest dla u2ytkownika przyjemne, dziqki profesjonalnie przygotowanym animacjom i ikonografikom.

Jeste5my tak2e zadowoleni z logicznej i fatwej w nawigacji konstrukcji zaplecza strony, kt6ra umo2liwia

swobod ne zarzqdzanie jej zaso bam i.

pomimo rozbudowania serwisu, zar6wno pod wzglgdem struktury jak i tre6ci, strona jest przystosowana do

u2ytkowania na wszelkiego rodzaju urzqdzeniach mobilnych, dziqki czemu jej przeglqdanie jest mo2liwe nie

tylko w domu, ale r6wnie2 we wszystkich miejscach gdzie nie mamy dostqpu do komputera stacjonarnego.

We wsp6fpracy z Webliderem cenimy r6wnie2 to, 2e na etapie projektowania, firma szybko reagowala na

nasze uwagi oraz doradzala czy rozwiqzania, kt6re chcemy zastosowad sprawdzq siq w praktyce.

Komunikacja z firmq przebiegafa w ptynny i bezproblemowy spos6b.

podsumowujqc mo2emy zapewnid, 2e firma LIDER Marcin Skotnicki to sprawdzony i zaufany partner w

procesie real izacji strony internetowej.
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