SOLUTION

Вітаємо Вас.
Ми команда розробників – SimplJet Solution.
Основна сфера нашої компетенції це:
Розробка сайтів та інтернет-магазинів
Графічний дизайн та дизайн для інтернету
Інтернет-маркетинг (розкрутка, підтримка сторінок в соцмережах Instagram,
Facebook та ін., збільшення підписників, реклама в соцмережах та ін. роботи,
спрямовані на залучення клієнтів та популяризацію бренду, бізнесу, товару чи
послуги)
Лідогенерація (комплекс робіт по залученню клієнтів на сайт: приріст відвідуваності
сайту, збільшення дзвінків від клієнтів, збільшення формувань замовлень на
сайтах та ін.)
Розробка бренду, фірмового стилю та логотипу

Крім того здійснюємо дизайн та друк різноманітної рекламної продукції: візитки,
флаєри, буклети, постери на біг-борди та сітілайти, банери, наклейки на вітрини та
комерційні автомобілі та ін.
Наші кейси містять роботи практично з усіх напрямків бізнесу, за роки роботи ми
розробили та втілили в життя сотні успішних проектів не тільки у м. Калуші, ІваноФранківській області але і у Львові, Тернополі, Києві та ін. містах України. Також маємо
декілька кейсів для клієнтів закордону.
В сучасному світі інтернет став одним з найголовніших
каналів комунікації, тому – це наш основний профіль. Наш
досвід дозволяє виконувати дійсно якісні роботи для вас за
прийнятними цінами.

Чим ми можемо бути
реально корисні для вас?
Ми можемо розробити для вашого бізнесу сайт, який стане не просто іміджевим
моментом чи додатковим каналом комунікації з потенційним клієнтом але й приведе
вам десятки, сотні чи тисячі додаткових клієнтів. Кількість дзвінків залежить тільки від
специфіки вашого бізнесу, особливості товару/послуги, вашого бюджету і ваших
амбіцій, - усе інше виконаємо ми на найвищому рівні.
З задоволенням розробимо для вас концепцію представлення бізнесу для вашого
споживача. Концепція подачі бізнесу може включати в себе: назви (неймінг), слогани,
графічну візуалізацію (логотип, фірмовий стиль чи окремі елементи фірмового стилю)
та ін. елементи. Також ми надрукуємо усі необхідні складові фірмового стилю:
починаючи від візитки, папки, календаря, вивіски і закінчуючи наклейками на
комерційний транспорт чи постерами будь-якої площі на фасад вашого магазину.

А ще ми реально можемо збільшити відвідуваність вашого сайту на 30 людей чи 50
чи 100, 300, 500 та хоч 20 000 людей в день. Аналогічним чином можемо допомогти вам
збільшити потік як відвідувачів так і безпосередніх покупців (клієнтів) у ваш фізичний
магазин (офіс фірми), використовуючи при цьому як on-line канали комунікації так і
класичні засоби off-line реклами.
Якщо у вас виникне потреба якісно представити ваш бізнес в інтернеті, розширити
свою клієнтську базу чи збільшити продажі – запрошуємо вас обговорити ваш проект та
спільно знайти оптимальне рішення поставленої задачі.
Ви можете ознайомитись з деякими нашими роботами за посиланнями, доступними
нижче.
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