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    Трохи про все:    

Розробка сайтів —  один з основних напрямів моєї работи. Я створюю сайти
підприємств,  особисті сайти, промо-сайти. У мене є досвід розробки сайтів різної 
складності — від односторінкових презентаційних сайтів, невеликих сайтів  для
проведення рекламних кампаній в Гугл Едвордс і Яндекс.Директ, до  багатосторінкових
корпоративних сайтів і порталів. Досвід роботи із  замовниками з різним рівнем
готовності до розробки сайту й різними  знаннями інтернету, сайтів та  р
еклами в інтернеті
, дозволяє  швидко домовитись із замовником, визначити завдання розроблюваного 
сайту, побудувати стратегію подальшої розкрутки сайту.

  

Дуже часто розроблюваний сайт повинен розпочати роботу дуже швидко,  практично
через тиждень після складення завдання на розробку сайту. В  такому випадку я
створюю швидку версію сайту, з деякими, найголовнішими  сторінками, і налаштовую
контекстну рекламну кампанію в Гугл Едвордс  і Яндекс Директі. Замовник сайту швидко
отримує клієнта із інтернету, а  розробка більш повного сайту продовжується у
спокійному темпі.

  

У випадку, коли треба розробити якісний сайт швидко та недорого,  я пропоную
зробити сайт на основі готового зверстаного шаблону.  Красиві, сучасні
дизайни-темплейти коштують дуже дешево, розробка сайту  на шаблоні проходить
швидше і легше, тому створення невеликого сайту на  основі шаблону може коштувати
менше 150 доларів, і це з хостингом та  доменним іменем у зоні ком чи нет. Так можливо
створити гарний
сайт «під ключ» швидко та дешево
.

  

Можливо, Вас не влаштовує розробка сайту на основі шаблону тому що Вам  потрібен
динамічний сайт з багатьма функціями, системою керування  та адміністративною
панеллю. Тоді я можу запропонувати розробку сайту на основі сучасних систем
управленіння сайтом — CMS .  Існує декілька
дуже добрих, всесвітньо визнаних, безкоштовних движків  для сайтів із чудовими,
інтуїтивно зрозумілими панелями керування,  работа з якими під силу навіть простим
офісним працівникам без великого  досвіду роботи в інтернеті. Є багато дуже гарних
недорогих платних та не  менш гарних 
безкоштовних дизайнів
для цих движків. Подбір  движка сайту, розробка сайту на основі цього движка
(встановлення  движка, налаштування движка, установка та налаштування необхідних 
доповнень, компонентів, мамботів, вибір дизайну чи створення унікального  дизайну) — і
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Ви отримуєте функціональний, гарний, дружній до пошукових  систем 
сайт-портал за невелику ціну
.

  

Якщо Вам потрібен сайт з індивідуально розробленим дизайном, я теж можу
допомогти. Я розробив кілька десятків таких сайтів, знаю тонкощі багатьох сфер
діяльності, тому розроблюю 
дизайни сайтів
,  які не тільки розкривають Вашу тематику й підкреслюють Ваші переваги, а  й дають
можливість відвідувачам сайту легко ним користуватись. Адже дизайн сайту повинени
бути не лише гарним і приємним на вигляд, а й дружнім до користувача, функціональным.

Розробник сайту
, 
веб-дизайнер
повинен бути як художником-дизайнером, так і спеціалістом із юзабіліті, знавцем
користувациких інтерфейсів та психології.

  

Коли сайт готовий, на нього треба приводити клієнтів. Точніше,  потенційних клієнтів,
адже у відвідувача сайту більші шанси  перетворитись у клієнта у випадку, коли сайт
правильний. Неправильний  сайт може бути в сотні разів неефективніший за
правильний. У рекламі сайту та збільшенні ефективності сайту я також можу Вам
допомогти. Спочатку я можу провести 
швидкий безкоштовний аудит сайту
і, якщо Вас влаштують мої висновки, ми зможемо домовитися про покращення позицій
сайту у пошукових системах і його зміни з метою збільшення ефективності. Якщо Вас не
цікавлять зміни сайту, а потрібна лише 
розкрутка сайту
, просування сайту у пошукових систамах, збільшення відвідуваності сайту, цільові
відвідувачі на сайт — звертайтесь!

  

Наповнення сайту інформацією — важливий етап розробки  будь-якого сайту. Такстів на
сайті повинно бути не надто багато, щоб не  втомлювати відвідувача, але й не дуже мало,
щоб сайт зайняв достойні  позиції у пошукових системах по якомога більшій кількості
пов'язаних із  Вашою темою запитів. Тексти сторінок сайту повинні налаштовувати 
відвідувача на контакт з Вами, Вашим бізнесом, але не бути занадто  прямолінійними і
залишати деяку незавершеність, щоб відвідувач таки  зателефонував до Вашого офісу і
став на один крок ближче до Вашоно  клієнта. Написанн
я ефективних текстів для сайтів, які продають
Ви спокійно можете доручити мені та моїм помічникам. Ми підберемо  найбільш
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актуальну інформацію, перепишемо і доповнимо її, щоб вона  сподобалась і відвідувачам
Вашого сайту, і роботам пошукових систем, які  сканують Ваш сайт. Ви отримаєте свіжий
текст, який підштовхує до дії і  який обов'язково буде прочитаний та оцінений потрібними
людьми. Такі  люди прийдуть на сторінки Вашого сайту із пошукових систем, адже ми 
пишемо тексти так, щоб вони привабили найбільшу можливу кількість  зацікавлених,
цільових відвідувачів із сторінок пошуку, по якомога  більшій кількості пов'язаних із
тематикою Вашого сайту ключових слів.

  

Часто особливість Вашої діяльності зобов'язує Вас пояснювати багатьом  клієнтам деякі
деталі і не завжди ці деталі можна описати словами, і  навіть показати на зображенні.
На сайті роль такого консультанта  блискуче виконає невелика флеш анімація, яку
можна  інтегрувати в дизайн сайту чи просто розмістити в тексті сторінки. А  іноді
пояснювати зовсім нічого, а так хочеться зацікавити потенційного  клієнта. У такому
випадку хорошим рішенням буде 
створення анімованої флеш шапки сайту, flash презентації, чи навіть окремої флеш
версії сайту
. Якщо Ви доручите розробку флешки мені, хай це буде 
флеш сайт
чи невелика 
flash заставка
, Вам буде запропоновано декілька готових рішень. Доступні готові 
заготовки-шаблони флеш сайтів
,  анімованих флеш презентацій, інтро, флеш шапок для сайтів. Якщо Вам не  підійде
жоден із готових шаблонів, ми розробимо для Вас флеш ролик чи 
флеш сайт
по індививідуальному дизайну. У випадку розробки флеш сайту з нуля, ми потурбуємося
про те, щоб Ваш новий флеш сайт добре  сканувався павуками пошукових систем і
попадав у результати пошуку.

  

Банерна реклама — все ще ефективний інструмент  у рекламній кампанії сайту і
бизнесу. У зв'язку з тим, що це один із  найстарших способів реклами в інтернеті, сьогодні
вимоги до банерів  вищі, ніж коли-небуль раніше. Розробка
ефективних і гарних банерів
— нелегка робота. Звернувшись до нас, Ви отримуєте 
ефективний і гарний банер
, який запам'ятається.»
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