Trusted partner
in your Digital
Journey

W ciągu ostatnich 10 lat,
współpracowaliśmy z setkami
klientów, realizując projekty zarówno
dla małych polskich firm jak
i przedsiębiorstw o zasięgu globalnym.

Tworzenie
strony WWW

Aplikacje mobilne

Jesteśmy ekspertami w tworzeniu
serwisów internetowych

Tworzymy i wdrażamy zarówno proste, jak
i zaawansowane aplikacje mobilne.

E-commerce

Digital marketing

Tworzymy wysoce wydajne
platformy sprzedażowe

Analizujemy konkurencję i tworzymy
skuteczną strategię reklamową.

250+

97%

Zrealizowanych projektów

Wskaźnik zadowolenia klienta

10 lat

8 osobowy

Na rynku web design & e-commerce

Zespół specjalistów

Indywidualne podejście i przejrzysty proces

Analiza potrzeb

Planowanie &
projektowanie

Implementacja

Nasze projekty
rozpoczynamy od
kompleksowej analizy
potrzeb i oczekiwań
klienta. Dokładnie
analizujemy również rynek
i branżę, w której działa
firma

Na tym etapie określamy
architekturę rozwiązania
oraz wygląd
poszczególnych
elementów i modułów.
Dokładamy wszelkich
starań, aby tworzone
przez nas projekty były
nie tylko funkcjonalne, ale
również atrakcyjne
wizualnie

Proces wdrożenia jest
zawsze powiązany z
etapem testów,
przeprowadzanych na
urządzeniach
stacjonarnych i
mobilnych, w celu
zapewnienia
niezawodności
wdrożonych rozwiązań

Obsługa techniczna
i wsparcie
Oferujemy pełen zakres
usług serwisowych oraz
bieżące wsparcie po
wdrożeniu, aby klient
mógł skupić się wyłącznie
na swojej głównej
działalności, bez
niepotrzebnego
rozpraszania uwagi

Rozumiemy znaczenie
wartości marki
⋅ 5/5 na Clutch.co Link
⋅ 5/5 na GoWork Link
⋅ 97% poziom zadowolenia klientów
⋅ Uczestnik programów Rzetelna Firma i
FairPlay

Zaufali nam:

Strony WWW | E-commerce | Portale webowe | Aplikacje mobilne

Case Studies

DEVMATCH
Typ projektu: Strona WWW & Web Portal
Klient: DEVMATCH TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
URL: https://devmatch.it
O Kliencie
DEVMATCH przyspiesza rozwój szybko rozwijających się
międzynarodowych firm, łącząc je z najlepszymi specjalistami IT z
Polski. Spółka odciąża klientów od wypełniania formalności i selekcji
kandydatów, dzięki czemu mogą oni zachować elastyczność w
projekcie i zaoszczędzić cenny czas. Spółka buduje sieć partnerską z
software house'ami i freelancerami z całej Polski, którzy chcą brać
udział w ambitnych międzynarodowych projektach IT.
Nasza realizacja
Dla DEVMATCH zrealizowaliśmy projekt nowoczesnej i responsywnej
strony WWW, której motywem przewodnim jest estetyka oraz
minimalizm - całość utrzymana w zgodzie z identyfikacją wizualną
DEVMATCH. Dodatkowo, prace obejmowały zaprojektowanie Portalu
Klienta, zawierającego niezbędne funkcjonalności umożliwiające
bieżące zarządzanie i rozliczanie trwających projektów.

All4Space
Typ projektu: Portal webowy (system rezerwacji)
Klient: Lindego Concept Sp. z o.o.
URL: https://All4Space.com
Klient
All4Space jest jedną z najdłużej działających polskich firm na rynku
zajmującą się świadczeniem usług wirtualnych biur, pracowni
coworkingowych i biur serwisowanych. Od wielu lat dostarczają
elastyczne przestrzenie oraz usługi, które są niezbędne do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej.
Nasza realizacja
Głównym celem było stworzenie i zaimplementowanie przejrzystego
systemu rezerwacji, który pozwoliłby na proste i szybkie
zarezerwowanie wybranej sali. Wprowadziliśmy również funkcję
kalendarza, który pozwala na organizację rezerwacji. Zadbaliśmy o
przejrzysty i przyjazny wygląd strony, dzięki któremu korzystanie ze
strony jest wygodne i przyjemne dla użytkownika.

Deskoo

Typ projektu: E-commerce
Klient: MOTIONDESK Sp. z o.o
URL: https://All4Space.com
O Kliencie
DESKOO zajmuje się tworzeniem komfortowych i regulowanych
biurek elektrycznych dla ludzi z pasją do produktywnego i zdrowego
trybu życia. Głównym celem firmy jest nieustanne podnoszenie
jakości pracy poprzez tworzenie produktów zoptymalizowanych pod
komfort użytkownika.
Nasza realizacja
Tworząc stronę internetową dla firmy DESKOO, skupiliśmy się przede
wszystkim na zaprojektowaniu strony, która będzie nie tylko
elegancka, ale przede wszystkim funkcjonalna. Głównym celem było
opracowanie rozbudowanego systemu customizacji produktów
pozwalającego klientowi na samodzielne stworzenie biurka
całkowicie dopasowanego do jego potrzeb poprzez m.in. możliwość
wyboru koloru i wymiarów blatu.

LeFrag
Typ projektu: E-commerce
Klient: LeFrag Agnieszka Lewandowska
URL: https://www.lefrag.com/
O Kliencie
Le Frag powstał z wieloletniej pasji naszej klientki do perfum. Przez
zapachy chciała ona ukazać swoją historię i zainspirować nią innych.
Od 2009 roku nasza klientka mieszka w Barcelonie, a produkty
LeFrag mają być one natchnieniem dla tych, którzy wędrują – nie
tylko w poszukiwaniu zapachów, ale także indywidualizmu.
Nasza realizacja
Le Frag to marka osobista, ceniąca sobie indywidualizm, co
chcieliśmy podkreślić także w projekcie strony internetowej. Naszym
celem było zatem stworzenie unikalnego sklepu internetowego, który
oddawałby wyjątkowy charakter marki przy jednoczesnym
zachowaniu funkcjonalności strony. Postawiliśmy na rudobrązowe
barwy, które idealnie łączą się z logo, tworząc spójną identyfikację
wizualną. Zapewniliśmy również prosty i intuicyjny sposób składania
zamówień oraz dokonywania płatności.

Digital marketing

Case Studies

DEVMATCH
Typ projektu: Identyfikacja wizualna
Klient: DEVMATCH TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
URL: https://devmatch.it
O Kliencie
DEVMATCH przyspiesza rozwój szybko rozwijających się
międzynarodowych firm, łącząc je z najlepszymi specjalistami IT z
Polski. Spółka odciąża klientów od wypełniania formalności i selekcji
kandydatów, dzięki czemu mogą oni zachować elastyczność w
projekcie i zaoszczędzić cenny czas. Spółka buduje sieć partnerską z
software house'ami i freelancerami z całej Polski, którzy chcą brać
udział w ambitnych międzynarodowych projektach IT.
Nasza realizacja
Dla DEVMATCH stworzyliśmy od podstaw system identyfikacji
wizualnej obejmujący logotyp wraz z sygnetem oraz hasłem
firmowym. Dodatkowo prace graficzne obejmowały stworzenie
kompleksowej księgi znaków oraz najważniejszych wizualizacji
użyteczności logotypów (key visuals).

Kanały SM:

Przykładowe publikacje oraz kreacje graficzne:

Performance:

DEVMATCH

Typ projektu: Obsługa Social Media oraz Bloga,
Performance, SEO
Klient: DEVMATCH TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
URL: https://devmatch.it
O Kliencie
DEVMATCH przyspiesza rozwój szybko rozwijających się
międzynarodowych firm, łącząc je z najlepszymi
specjalistami IT z Polski. Spółka odciąża klientów od
wypełniania formalności i selekcji kandydatów, dzięki czemu
mogą oni zachować elastyczność w projekcie i zaoszczędzić
cenny czas. Spółka buduje sieć partnerską z software
house'ami i freelancerami z całej Polski, którzy chcą brać
udział w ambitnych międzynarodowych projektach IT.
Zakres współpracy
Kompleksowa obsługa w zakresie marketingu oraz promocji
marki. Dla DEVMATCH realizujemy prowadzenie wszystkich
kont społecznościowych w kluczowych kanałach (Linkedin,
Facebook) oraz realizujemy działania z zakresu
perforamance za pomocą Google Ads oraz Facebook Ads.

BOOLA.PL
Typ projektu: Identyfikacja wizualna
Klient: BOOLA.PL Sp. z o.o.
URL: https://boola.pl
O Kliencie
BOOLA.PL to nowe miejsce na gastronomicznej mapie
Krakowa. Kluczowym wyrobem są rzemieślnicze tarty
przygotowywane na zamówienie i dostarczane pod
drzwi. Nad wyrobem słonych produktów czuwa Tomasz Nowak, były szef kuchni renomowanej restauracji
Szara Gęś w Krakowie.
Zakres współpracy
Dla naszego Klienta stworzyliśmy system identyfikacji
wizualnej obejmujący logotyp wraz z unikalnym sygnetem w
kształcie "quiche", pozostającym w spójności z charakterem
działalności. Dodatkowo prace graficzne obejmowały
stworzenie kompleksowej księgi znaków oraz
najważniejszych wizualizacji użyteczności logotypów (key
visuals).

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Zapraszamy do
kontaktu
LV Holding Sp. z.o.o.
Wadowicka 7, Kraków

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

