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Jak tworzymy nasze piękne strony www. Studio Hauerpower Kraków: wymyślając koncepcje dla strony
internetowej przeglądamy konkurencję wyciągając z niej to co najlepsze, kreujemy, projektujemy makietę
serwisu, która w połączeniu z makietą użyteczności strony daje nam wstęp do dalszej pracy, wybieramy
kolory, zdjęcia z najlepszych płatnych banków zdjęć często jednak omijając te standardowe, znamy się także
na czcionkach - czytelność to podstawa, a zgrabny font daje nie tylko to, może poprawić jakość projektu,
lubimy dopracowane detale - dlatego spędzamy długie godziny nad każdą realizacją dopóki nie będzie ona
spełniać naszych wymagań. Dlatego warto zastanowić się nad zatrudnieniem naszego studio. Zobacz nasze
realizacje stron internetowych bo my po pierwsze wiemy jak internauci reagują na różnego typu mechanizmy
stron www, po drugie - stawiamy na jakość. "Studio Hauerpower to jakość na światowym poziomie"
Pracujemy na pakietach Adobe: Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, co zapewnia kompatybilność z innymi
grafikami np. drukarnią czy koderem jeżeli zlecają nam Państwo sam projekt strony czy materiałów
reklamowych. Wykonując u nas projekt nie musicie Państwo liczy każdej poprawki czy wprowadzenia uwag u nas pracujemy w obrębie zleconej pracy do pełnej akceptacji, nie doliczając nic nawet za kolejne wykonane
projekty. To ważne ponieważ daje komfort pracy dla obu stron. Państwo jesteście pewni że otrzymacie
oczekiwany produkt, my że będziecie zadowoleni. Liczy się również to że lubimy listy referencyjne, a nie
chcemy świadomie się ich pozbywać. Jak podejmujemy współpracę? Każde zlecenie to brief i lista założeń do
wypełnienia po Państwa stronie. Wszystko po to aby dobrze przygotować wstępne założenia do pracy nad
częścią graficzną strony internetowej daje to również lepsze efekty pracy w postaci trafionych projektów, a i
sama praca staje się przyjemniejsza i szybsza. Lubimy dotrzymywać terminów.
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