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Poznaj naszą agencję
Lavora Digital Agency to zespół
doświadczonych specjalistów z pasją
do tworzenia innowacyjnych i
efektywnych rozwiązań dla biznesów
w sieci. 

Pomagamy naszym klientom osiągać sukcesy na
rynku, oferując szeroką gamę usług związanych z
projektowaniem, programowaniem i marketingiem
stron internetowych.  Misją naszej agencji jest
wspieranie przedsiębiorstw w osiągnięciu ich celów
poprzez dostarczanie nowoczesnych, efektywnych i
estetycznych rozwiązań internetowych. 

Dążymy do tego, aby każda strona internetowa
stworzona przez nas był nie tylko wizytówką firmy, ale
także skutecznym narzędziem pozyskiwania
klientów, budowania relacji oraz generowania
przychodów.
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Dlaczego warto
wybrać naszą firmę? 

Nasza firma zrzesza wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim
doświadczeniem w branży. Nasza wiedza i umiejętności sprawiają, że
jesteśmy w stanie zrealizować nawet najbardziej wymagające
projekty.

Rozumiemy, że każdy klient ma inne potrzeby i oczekiwania. Dlatego stawiamy na indywidualne
podejście do każdego zlecenia, dostosowując nasze usługi do specyfiki branży oraz celów
biznesowych.
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Doświadczenie w zakresie
projektowania
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Najnowsze technologie

Transparentność i komunikacja

Stawiamy na nowoczesne technologie i aktualizujemy
nasze umiejętności, aby dostarczać rozwiązania, które
spełniają najwyższe standardy jakości, wydajności i
bezpieczeństwa.

Jesteśmy otwarci na sugestie i opinie klientów. Cenimy
sobie jasną i uczciwą komunikację, co pozwala nam
skuteczniej współpracować i osiągać wspólne cele.

Skupienie na wynikach

Jako agencja interaktywna, koncentrujemy się na
osiąganiu konkretnych wyników dla naszych klientów.
Tworzymy strony internetowe, które nie tylko wyglądają
atrakcyjnie, ale również przynoszą wymierne korzyści dla
Twojego biznesu.
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Dostosowane rozwiązania dla każdego biznesu

Strony wizytówki

Strony korporacyjne

Sklepy internetowe

Idealne rozwiązanie dla małych firm i przedsiębiorców, którzy chcą
zaprezentować swoją działalność w sieci. Tworzymy atrakcyjne i responsywne
strony wizytówki, prezentujące Twoją ofertę, portfolio oraz dane kontaktowe.

Dla większych firm i organizacji, oferujemy rozbudowane strony korporacyjne z
bogatą funkcjonalnością, taką jak system zarządzania treścią (CMS), integracje z
systemami CRM, blogi, formularze kontaktowe i wiele innych.

Niezależne platformy e-commerce (WooCommerce, Prestashop, Magento)          
 o otwartym kodzie źródłowym, które charakteryzuje się wysoką skalowalnością
i łatwością dostosowania do różnych wymagań biznesowych..
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Przejrzysty proces projektowania
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Analiza potrzeb
klienta
Na tym etapie prowadzimy
rozmowy z klientem, aby
zrozumieć jego potrzeby,
oczekiwania i cele biznesowe.

Nagradzaj
lojalność
Przygotuj się na tyle dobrze,
aby poprzeć wybrane punkty.
Dobrym pomysłem jest
również zilustrowanie danych.

Przygotuj się na tyle dobrze,
aby poprzeć wybrane punkty.
Dobrym pomysłem jest
również zilustrowanie danych.

Zwiększ ilość
wyświetleń

Generuj
potencjalnych
klientów
Przygotuj się na tyle dobrze,
aby poprzeć wybrane punkty.

Projektowanie 
UI & UX
Tworzymy atrakcyjny, spójny i
funkcjonalny interfejs graficzny,
dobierając odpowiednie kolory,
czcionki i elementy wizualne. 

Opracowanie treści
i optymalizacja SEO
Przygotowujemy treści, które
będą prezentowane na stronie
internetowej, dbając o ich
wartość merytoryczną.

Implementacja
i testowanie
Na tym etapie programiści
przenoszą projekt graficzny do
kodu, implementując wszystkie
funkcje i integracje.

Wdrożenie, wsparcie
i aktualizacje
Wdrażamy stronę internetową
na serwerze klienta,
przeprowadzamy szkolenia z
zakresu obsługi i zarządzania. 

Planowanie
struktury strony
Opracowujemy strategię, która
będzie kierować projektem,
oraz tworzymy strukturę
strony,.PROJEKTOWANIE

STRON WWW



3 kluczowe korzyści strony WWW
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Atrakcyjne i intuicyjne
projektowanie oraz
wartościowe treści sprawiają,
że użytkownicy chętniej
odwiedzają stronę i
korzystają z oferty. Dobrze
zaprojektowana strona
pomaga w budowaniu
zaufania do Twojej marki.

Dzięki optymalizacji SEO,
strona będzie wysoko
pozycjonowana w wynikach
wyszukiwania, co zwiększa
ruch na stronie i przyciąga
potencjalnych klientów.
Lepsza widoczność w sieci
przekłada się na lepsze
rezultaty biznesowe.

Skuteczna strona WWW jest
zoptymalizowana pod kątem
konwersji, co sprawia, że
użytkownicy są bardziej
skłonni do podjęcia
pożądanych działań, takich
jak zakup, rejestracja czy
kontakt.

1. Zwiększenie
zaangażowani

2. Poprawa
widoczności

3. Wyższa konwersja 
i zyski
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Portfolio
nasze realizacje

Inspirujące projekty
Z przyjemnością prezentujemy wybrane projekty, które
mieliśmy okazję zrealizować dla naszych cenionych
Klientów. Jako doświadczeni profesjonaliści w
dziedzinie projektowania stron internetowych dążymy
do tworzenia innowacyjnych, efektywnych i
spersonalizowanych rozwiązań dla naszych klientów.

W naszym Portfolio znajdą Państwo różnorodne
projekty, które świadczą o naszym doświadczeniu oraz
umiejętności dostosowania się do zmieniających się
trendów i technologii. Współpracujemy zarówno z
małymi, jak i dużymi przedsiębiorstwami, oferując im
unikalne rozwiązania i zaspokajając ich potrzeby na
każdym etapie współpracy.
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KeratinCare.be
O kliencie
KeratinCare to renomowana firma specjalizująca się w
sprzedaży profesjonalnych produktów fryzjerskich oraz
świadczeniu usług związanych z pielęgnacją włosów.
Zajmują się również organizacją szkoleń dla fryzjerów, aby
mogli oni doskonalić swoje umiejętności i świadczyć
najwyższej jakości usługi.
 

Nasza realizacja
Współpraca obejmowała kompleksowe wykonanie
projektu, począwszy od opracowania unikatowego
designu, przez kodowanie i wdrożenie strony w systemie
CMS, aż po liczne integracje z zewnętrznymi systemami.

W ramach projektu graficznego, opracowaliśmy
responsywny layout, który prezentuje ofertę KeratinCare
w atrakcyjny i intuicyjny sposób. Stworzyliśmy również
dedykowane ilustracje oraz grafiki, które podkreślają
wizerunek marki. Wszystko to zgodnie z najnowszymi
trendami i standardami UX/UI.

Wdrożyliśmy stronę do popularnego systemu CMS, co
ułatwia zarządzanie treścią i umożliwia łatwe
wprowadzanie aktualizacji przez klienta.
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ASSADO.pl
O kliencie
ASSADO to innowacyjna firma cateringowa, która
specjalizuje się w przygotowywaniu boxów z
wykwintnymi potrawami. Kuchnia Assado łączy w sobie
wyjątkowe smaki Ameryki Południowej z sercem kuchni
portugalskiej, tworząc niezapomniane doznania kulinarne
dla swoich klientów..

 
Nasza realizacja
Nasz zespół odpowiedzialny był za całościowe
wykonanie projektu, od projektu graficznego, przez
kodowanie, aż po wdrożenie strony w systemie CMS.
Zaprojektowaliśmy także intuicyjną nawigację, która
ułatwia klientom odkrywanie oferty.

.W sklepie zaimplementowaliśmy prosty, ale funkcjonalny
system zamówień, który sprawia, że proces zakupu jest
łatwy i przyjemny dla klientów. Szczególny nacisk
położyliśmy na umieszczenie efektywnych wezwań do
działania (CTA) w strategicznych miejscach strony, aby
zachęcić użytkowników do składania zamówień i
korzystania z oferty Assado. 



HeartOfThings.eu
O kliencie
Heart of Things to wyjątkowa firma specjalizująca się w
tworzeniu niezwykłych murali oraz oryginalnych dzieł
sztuki, które wzbogacają przestrzeń miejską i wnętrza
prywatne. Łącząc talent, kreatywność oraz pasję,
artystyczny zespół Heart of Things przekształca proste
ściany w emocjonujące, pełne życia kompozycje, które
opowiadają historie i zachwycają odbiorców. 
 

Nasza realizacja
Nasza współpraca z Heart of Things miała na celu
stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i atrakcyjnej strony
internetowej, która doskonale oddaje ducha twórczości
firmy.

W ramach projektu graficznego, opracowaliśmy unikatowy
design, który prezentuje portfolio i ofertę Heart of Things w
sposób przejrzysty i efektowny.

Wdrożyliśmy stronę w popularnym systemie CMS, co
umożliwia łatwe zarządzanie treścią oraz aktualizacje
strony. Kładąc nacisk na efektywne wezwania do działania
(CTA), umieściliśmy w strategicznych miejscach strony
przyciski zachęcające do kontaktu z firmą i zlecenia
indywidualnego projektu. 
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ElektroMall.pl
O kliencie
ElektroMall.pl to dynamicznie rozwijająca się firma, która
specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnego sprzętu
komputerowego, akcesoriów oraz sprzętu
multimedialnego. Ich oferta jest stale poszerzana o
najnowsze produkty z branży IT, zapewniając klientom
szeroki wybór i doskonałą jakość. 

 
Nasza realizacja
Stworzyliśmy nowoczesny, responsywny design, który
odzwierciedla wizję oraz wartości marki ElektroMall.pl.
Nasz zespół specjalistów opracował intuicyjny interfejs
użytkownika, który ułatwia nawigację po stronie i sprzyja
konwersji.

Zintegrowaliśmy stronę z elastycznym i łatwym w
obsłudze systemem zarządzania treścią, co pozwala na
szybkie aktualizowanie oferty oraz treści na stronie.
Wdrożyliśmy różnorodne integracje, takie jak system
płatności online, moduł obsługi zamówień oraz integrację
z zewnętrznymi systemami logistycznymi. Dzięki temu
ElektroMall.pl może sprawnie zarządzać procesem
sprzedaży od momentu złożenia zamówienia do jego
realizacji.
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wMazurskimGaju.pl
O kliencie
Rodzinna firma z długą tradycją, która z pasją poświęciła się
ekologii, produkcji zdrowej żywności oraz sprzedaży wysokiej
jakości przetworów. Działają na malowniczych terenach Mazur,
gdzie wykorzystują naturalne bogactwo regionu, dbając o
zrównoważony rozwój. wMazurskimGaju.pl oferuje swoim
klientom wyjątkowe produkty, które łączą w sobie smak tradycji
z nowoczesnym podejściem do zdrowego stylu życia.
 

Nasza realizacja
Estetyczny, responsywny design, który oddaje atmosferę oraz
wartości marki wMazurskimGaju.pl. Nasz zespół specjalistów
opracował intuicyjny interfejs użytkownika, który ułatwia
poruszanie się po stronie i zachęca do zakupów.

Z powodzeniem zrealizowaliśmy kompleksowy projekt strony
wizytówki wraz ze sklepem internetowym dla
wMazurskimGaju.pl, dostarczając profesjonalne usługi na
każdym etapie procesu. Nasze doświadczenie i specjalistyczna
wiedza pozwoliły na stworzenie funkcjonalnej i atrakcyjnej
witryny, która spełnia oczekiwania klienta oraz jego odbiorców.
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ProjektRuda.pl
O kliencie
Projekt Ruda to dzieło zespołu doświadczonych
architektów, budowlańców i dekoratorów, których celem
jest rewitalizacja zabytkowych kamienic przemysłowych
w Rudzie Śląskiej. Wspólnie pragną tchnąć w
przemysłowe kamienice nowe życie i uczynić z nich
miejsca o własnej duszy i charakterze.

 
Nasza realizacja
Głównym celem było stworzenie nowoczesnej 
i responsywnej strony internetowej, która w czytelny
sposób prezentowałaby założenia projektu i zachęcała
użytkowników do zainteresowania się inwestycją.
Zadbaliśmy o przejrzystą architekturę strony i jej
atrakcyjność wizualną, a także zaprojektowaliśmy
formularz kontaktowy pozwalający na wygodne
umówienie spotkania.

Praca nad projektem obejmowała stworzenie
atrakcyjnych tekstów copywriterskich na stronę
internetową firmy skierowanych do inwestorów
potencjalnie zainteresowanych kupnem mieszkania w
świeżo odrestaurowanej, zabytkowej kamienicy.



OrtopedaWroclaw.pl
O kliencie
Nasz klient specjalizuje się w świadczeniu wysokiej jakości usług
ortopedycznych, rehabilitacyjnych oraz medycyny sportowej we
Wrocławiu. OrtopedaWroclaw.pl to nie tylko profesjonalna opieka
medyczna, ale także indywidualne podejście do potrzeb każdego
pacjenta. Zapraszamy do skorzystania z szerokiej gamy usług,
które oferuje OrtopedaWroclaw.pl.
 

Nasza realizacja
Współpraca obejmowała kompleksowe wykonanie projektu,
począwszy od opracowania unikatowego designu, przez
kodowanie i wdrożenie strony w systemie CMS, aż po liczne
integracje z zewnętrznymi systemami.

W ramach projektu graficznego, opracowaliśmy responsywny
layout, który prezentuje ofertę KeratinCare w atrakcyjny i
intuicyjny sposób. Stworzyliśmy również dedykowane ilustracje
oraz grafiki, które podkreślają wizerunek marki. Wszystko to
zgodnie z najnowszymi trendami i standardami UX/UI.

Wdrożyliśmy stronę do popularnego systemu CMS, co ułatwia
zarządzanie treścią i umożliwia łatwe wprowadzanie aktualizacji
przez klienta.
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ZAZOO24.pl
O kliencie
ZAZOO24.pl to renomowany dystrybutor produktów
żywieniowych, leczniczych oraz zabawek dla kotów i
psów. Firma specjalizuje się przede wszystkim w
produkcji zbilansowanej karmy dla zwierząt domowych,
dostarczając swoim klientom wysokiej jakości produkty,
które promują zdrowie i dobre samopoczucie ich pupili. 

Nasza realizacja
Nasza agencja z powodzeniem zrealizowała
kompleksowy projekt sklepu internetowego opartego na
platformie PrestaShop dla ZAZOO24.pl, dostarczając
profesjonalne usługi na każdym etapie procesu. Nasze
doświadczenie i specjalistyczna wiedza pozwoliły na
stworzenie funkcjonalnej i atrakcyjnej witryny, która
spełnia oczekiwania klienta oraz jego odbiorców.

Wdrożyliśmy różnorodne integracje, takie jak system
płatności online, moduł obsługi zamówień oraz integrację
z zewnętrznymi systemami logistycznymi. Dzięki temu
ZAZOO24.pl może sprawnie zarządzać procesem
sprzedaży od momentu złożenia zamówienia do jego
realizacji.
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Z chęcią podejmiemy 
z Tobą współpracę

Dane do kontaktu

Jesteśmy przekonani, że nasze usługi przyczynią się do
wzrostu Państwa firmy w świecie online.

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcieliby omówić swoje
indywidualne potrzeby, prosimy o kontakt. Nasi eksperci z
przyjemnością udzielą wszelkich informacji oraz
przedstawią dostosowane do Państwa wymagań
propozycje.

biuro@lavora.pl
+48 12 445 82 83
www.lavora.pl
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