Oferta Exulto
Software Hause

Internet
Mobile
Design

„Stay hungry, stay foolish” jak mawiał Steve Jobs.
My również mamy nieposkromiony apetyt na nowe
wyzwania. Wcielamy w życie to, co niemożliwe.
Masz dla nas wyzwanie? Jesteś w odpowiednim
miejscu.
Marcin Lenkowski
Prezes Exulto
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Spis treści
Kompleksowe rozwiązania dla internetu
Strony internetowe dla firm
Sklepy internetowe
Aplikacje internetowe
Pozycjonowanie stron internetowych i reklama w sieci
Copywriting
Tłumaczenia stron internetowych
Testy i optymalizacja stron internetowych
Rozwiązania dla urządzeń mobilnych i dotykowych
Aplikacje mobilne na smartphone'y iPhone i Android
Aplikacje na tablety takie jak iPad i Android
Rozwiązania dla ekranów dotykowych
Projektowanie graficzne
Identyfikacja wizualna dla firm
Desktop publishing (reklama drukowana dla Twojej firmy)
Wizualizacje 3D, Ilustracje i Video
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Internet
Możliwości internetu są ogromne,
sprawdź jak je wykorzystać.
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Strony internetowe
Strona internetowa, to z pewnością
najlepszy pomysł by Twoja oferta dotarła do
szerszego grona odbiorców. Jednak Twoje
powodzenie w sieci, zależy w dużej mierze
od jej wykonania. W Exulto tworzymy
strony internetowe dopasowane do Twoich
potrzeb, będące konkretnym przekazem
reklamowym. Świetna kreacja graficzna,
skutecznie napisany copywriting i
profesjonalne programowanie to wszystkie
składowe skutecznej strony www.
Połącz razem z nami wszystkie te elementy
i osiągnij zamierzony cel.

Nasza oferta
• Tworzymy konkretne przekazy stron www
• Tworzymy projekty graficzne dla internetu
• Programujemy strony internetowe
• Piszemy copywriting i tłumaczymy strony
• Pozycjonujemy strony internetowe
• Przeprowadzamy audyty SEO i Usability
• Wprowadzamy treści do CMS’a i optymalizujemy
je na potrzeby internetu
• Optymalizujemy strony pod kątem Telefonów
komórkowych iPhone / Android / Windows Phone
• Zarządzamy serwerami i domenami
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Sklepy internetowe
Sklep internetowy to najlepsze rozwiązanie
by usprawnić i zwiększyć sprzedaż. Handel
internetowy obecnie bardzo szybko się
rozwija. Może pora by również Twoje
produkty udostępnić do sprzedaży w sieci?

Nasza oferta
• Projektujemy grafikę dla sklepów internetowych,
optymalizując doświadczenie użytkownika
• Programujemy sklepy internetowe

W Exulto tworzymy sklepy zarówno od
podstaw, jak i modyfikujemy te obecnie
istniejące. Stworzymy dla Ciebie skuteczne
rozwiązania dzięki którym odniesiesz
sukces w ecommerce.

• Integrujemy dane z używanymi w firmie
programami magazynującymi
• Zarządzamy serwerami i domenami
• Pozycjonujemy sklepy internetowe
• Integrujemy systemy płatności internetowych
• Tworzymy strony leanding page
• Wsparamy sklepy marketingowo
• Przeprowadzamy audyty SEO i Usability dla
istniejących sklepów
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Aplikacje internetowe
„Internet? Nie, dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani”.

Nasza oferta

Takie właśnie słowa w roku 1993 wypowiedział Bill Gates. Popełnił olbrzymi błąd,
który skutecznie osłabił jego pozycję na
rynku. Dziś, to my pytamy, czy jesteś
zainteresowany internetem?

• Tworzymy aplikacje internetowe w oparciu o

Zamujemy się tworzeniem nowoczesnych
aplikacji internetowych, które powstają przy
doskonałej współpracy grafików, programistów i testerów. Dzięki naszym rozwiązaniom będziesz w stanie pozyskać uśmiech
na twarzy każdego klienta.

nowoczesne technologie (HTML5, CSS3, PHP)
• Tworzymy makiety projektów (wireframes), a na
ich podstawie piękne i proste w obsłudze grafiki
• Dokładnie ustalamy specyfikację projektu, jego
cele i terminy poszczególnych faz projektu
• Do każdego projektu przydzielamy Project
Managera, odpowiadającego za projekt oraz
współpracę całego zespołu
• Wykonujemy dokładne testy naszych aplikacji
• Pomagamy w doborze serwera i administracji
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Reklama w internecie
By faktycznie zaistnieć w internecie, bardzo
ważne aby dotrzeć do szerokiego grona
odbiorców. Aby Twoja strona przyniosła
oczekiwane korzyści należy ją także
wypromować i zapewnić dużą liczbę
odwiedzin.
W Exulto zajmujemy się pozycjonowaniem
stron, prowadzeniem akcji social media na
facebooku, twitterze i innych portalach
społecznościowych, oraz wyszukiwaniem
okazji, które mogą pomóc marketingowi w
firmie. Tworzymy także konkretne akcje
promocyjne, wykorzystując strony leanding
page, dzięki czamu pomiar akcji jest
dokładny, co do jednego użytkownika.

Nasza oferta
• Pozycjonujemy strony internetowe
• Prowadzimy facebooka firmowego
• Prowadzimy kampania adWords
• Tworzymy strony leanding page
• Opracowujemy strategie działania w internecie
• Wyszukujemy odpowiednie portale oraz
nawiązujemy z nimi współpracę w celach
reklamy firmy
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Optymalizacja stron internetowych
Nawet najpiękniesze strony internetowe,
nie zawsze są proste w obsłudze.

Nasza oferta

Nawet najlepiej stworzone przekazy reklamowe, nie zawsze są zoptymalizowane dla
wyszukiwarek internetowych, jak google.

• Audyty stron internetowych

Nawet najbardziej wartościowe treści na
starych stronach potrzebują odpowiedniej,
nowoczesnej oprawy.

pozycjonowania w google

• Odnawiamy stare strony internetowe
• Optymalizujemy strony na potrzeby
• Optymalizujemy strony na potrzeby usability
• Optymalizujemy kod stron internetowych

Jesteśmy od tego by eliminować problemy.
Zastępujemy je lepszymi, bardziej skutecznymi rozwiązaniami. Przygotowujemy
audyty stron internetowych, a następnie
wprowadzamy poprawki, umożliwiające ich
lepsze działanie. Jeśli sądzisz że Twoja
obecna strona powinna być ulepszona, to
oferta dla Ciebie.
9

Mobile
Zbuduj niesamowite aplikacje
mobilne, wykorzystując
możliwości wspaniałych
technologii.
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Tworzenie aplikacji mobilnych dla iPhone & Android
Aplikacje są obecnie siłą napędową
smartfonów. Proste i przemyślane aplikacje
pozwalają użytkownikowi cieszyć się
nieograniczonym dostępem do rozrywki i
edukacji w każdym miejscu. Sprzedaż
urządzeń z systemem iOS i Android wciąż
rośnie, a już dziś liczba sprzedanych
codziennie iPhonów przewyższa liczbę
dziennie przychodzących na świat dzieci.
Wzrasta więc również liczba użytkowników
i zapotrzebowanie na aplikacje.
W Exulto stworzymy dla Ciebie aplikacje
odpowiednie jednocześnie dla systemu
Android i iOS. Potrzebny jest tylko Twój
pomysł. Resztą zajmiemy się my.

Nasza oferta
• Tworzymy aplikacje mobilne dla telefonów z
systemami iOS (iPhone / iPod Touch) i Android
• Tworzymy makiety projektów (wireframes), a na
ich podstawie piękne i proste w obsłudze grafiki
• Dokładnie ustalamy specyfikację projektu, jego
cele i terminy poszczególnych faz projektu
• Do każdego projektu przydzielamy Project
Managera, odpowiadającego za projekt oraz
współpracę całego zespołu
• Wykonujemy dokładne testy naszych aplikacji
• Pomagamy wprowadzić produkt na iTunes Store
i Google Play
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Tworzenie aplikacji dla iPada i tabletów Android
Rynek tabletów nieustannie rozwija się.
Aplikacje to z koleji nieodłączna część tych
urządzeń. Znacząco rozszerzając one
funkcje tabletów, czyniąc je bardziej
atrakcyjnymi. Odpowiednio wykreowana
aplikacja to coś czego poszukuje każdy
posiadacz iPada lub tabletu z systemem
Android. Okazuje się, że to właśnie
użytkownicy tabletów najbardziej
napędziają sprzedaż aplikacji.

Nasza oferta
• Tworzymy aplikacje dla tabletów z systemami
iOS (iPad) i Android
• Tworzymy makiety projektów (wireframes), a na
ich podstawie piękne i proste w obsłudze grafiki
• Dokładnie ustalamy specyfikację projektu, jego
cele i terminy poszczególnych faz projektu
• Do każdego projektu przydzielamy Project

Razem z Exulto możesz wkroczyć na rynek
aplikacji w wielkim stylu. Masz pomysł?
Pomożemy wcielić go w życie.

Managera, odpowiadającego za projekt oraz
współpracę całego zespołu
• Wykonujemy dokładne testy naszych aplikacji
• Pomagamy wprowadzić produkt na iTunes Store
i Google Play
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Design
Design to wszystko co Ciebie
otacza. Spraw by Twoja firma
wyglądała wyjątkowo.

13

Materiały drukowane wielkoformatowe i outdoor
"Wiem, że co drugi dolar wydany na
reklamę jest wyrzucony w błoto. Problem
polega tylko na tym, że nie wiem który to
dolar." ~Rockefeller
My wiemy który i pomożemy Ci tak
poprowadzić Twoją kampanię, abyś nie
wyrzucał w błoto swoich pieniędzy.
To, z czego z zadowoleniem od kilku lat
korzystają duże spółki teraz chcemy
zaproponować małym i średnich firmom.
Zachowując wysoką jakość tworzonych
projektów, dbamy o to, by w zależności od
zastosowania i miejsca publikacji, jak
najlepiej spełniały swoje zadanie i
przyciągały uwagę Klienta.

Exulto przygotuje dla Ciebie:
• Projekty billboardów, szyldy reklamowe,
podświetlane reklamy typu Citylight
• Projekty folderów firmowych oraz wszelkiej
maści projekty jednostronnicowe
• Projekty nadruków samochodowych
• Projekty do prasy spełniające normy
największych i najbardziej prestiżowych
czasopism w Polsce
• Projekty stoisk targowych
• Projekty rollupów i materiałów promocyjnych
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Identyfikacja wizualna i Desktop publishing
Projektujemy

Nasza oferta

• Ulotki

• Tworzymy logotypy firmy

• Wizytówki

• Tworzymy komunikację brandingową

• Plakaty

• Tworzymy wizytówki, papiery firmowe i elementy

• Opakowania produktów
• Kalendarze
• Teczki

brandingowe firmy
• Wybieramy kolory firmowe reprezentujące
branding firmy

• Notesy
• Katalogi oraz foldery
• Nadruki na płyty
• Banery winylowe i tekstylne
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