
Lizard's Design 

To suma kilkunastoletnich doświadczeń ze współpracy z firmami o róŜnej wielkości i strukturze, efekt 
wnikliwej obserwacji ich sprawnego funkcjonowania, ale i popełnianych błędów. Wykształcenie 
kierunkowe, umiejętności i interdyscyplinarna wiedza m.in. z następujących dziedzin: 

� reklama i marketing, strategie sprzedaŜy, informacja gospodarcza  

� grafika reklamowa i skład publikacji (DTP): agencje reklamowe, wydawnictwa prasowe, drukarnie  

� logistyka, planowanie, organizacja: wydawnictwo biznesowe, organizacje pozarządowe  

� informatyka, elektronika i telekomunikacja, prace konstrukcyjne: duŜe technologiczne firmy 
produkcyjne i usługowe  

� edukacja i skuteczne przekazywanie wiedzy: centrum komputerowe, organizacje pozarządowe  

...nie zajmujemy się "robieniem stron internetowych", lecz wyposaŜaniem małych i średnich firm w 
kompletne, nowoczesne i wydajne narzędzia do prowadzenia biznesu przy pomocy internetu. 
Efektywnej prezentacji firmy, reklamy i promocji jej oferty, sprawnej komunikacji z partnerami i 
klientami, budowania marki i pozycji na rynku ...i jesteśmy w tym naprawdę dobrzy ! 

 

DLACZEGO MY ? 

Nasze niezaprzeczalne atuty to m.in.: 

� profesjonalna wiedza, starannie zaprojektowane i przetestowane, autorskie rozwiązania  

� wdroŜone i sprawdzone w praktyce procedury gwarantujące zachowanie wysokiej jakości  

� stały, dynamiczny rozwój, wzrost naszego potencjału i moŜliwości, elastyczność i innowacyjność  

� wszechstronna oferta: wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu; pomysł, realizacja, obsługa  

� projekt i wykonanie zgodnie z ogólnoświatowymi standardami konsorcjum World Wide Web (W3C)  

� własny komercyjny hosting: szybki, niezawodny, tani; e-poczta na miarę - bez reklam i spamu  

� kompleksowa, indywidualna opieka nad serwisem internetowym Klienta; aktualizacja i rozbudowa, 
promocja i pozycjonowanie, marketing internetowy (SEO/SEM)  

� spersonalizowany Panel Klienta (konfiguracja usług, informacje, porady, statystyki, webmail)  

� opieka nad Klientem - fachowa, kompetentna i Ŝyczliwa pomoc, konsultacje, wsparcie, szkolenia  

� niskie koszty - rewelacyjny stosunek jakości do ceny !  

 

NASZE ZASADY 

� Gramy fair, dotrzymujemy słowa i zobowiązań - pojęcie etyki w biznesie nie jest dla nas pustym 
hasłem.  

� Naszą markę budujemy na solidnej, uczciwej pracy, której efektów nie musimy się później wstydzić. 

� Nie obiecujemy Klientom "gruszek na wierzbie", rzeczy nierealnych, nie twierdzimy Ŝe moŜemy 
zrobić wszystko.  

� Działamy przede wszystkim dla dobra Klienta i jego Firmy, w jego interesie, dla jego korzyści.  

� Zawsze mówimy prawdę, jeśli trzeba - odradzamy Klientom stosowanie błędnych, choć z pozoru 
atrakcyjnych rozwiązań.  

� Klient nie zawsze ma rację, nie na wszystkim musi się znać - ale ostateczna decyzja naleŜy zawsze 
do niego.  

� Nie akceptujemy absurdalnych reguł, w myśl których dostawca bierze pieniądze, praktycznie za nic 
nie bierze odpowiedzialności, i nie do końca wiadomo co właściwie sprzedaje.  

 

NASZ WARSZTAT 

� Pracujemy z pasją i przyjemnością, ale i z głową - zwracamy uwagę zarówno na formę, jak i treść. 
Nasze projekty są atrakcyjne wizualnie, estetycznie wykonane, ale teŜ bardzo starannie 
przemyślane, zaprojektowane i przetestowane.  

� Nie tworzymy "sztuki dla sztuki" - nigdy nie tracimy z oczu głównego celu jakim jest funkcjonalność 
i efekty, konkretne korzyści które ma przynosić firmowy serwis internetowy.  

� Śledzimy najnowsze trendy w branŜy, ale nie stosujemy ich bezkrytycznie. Nie uznajemy zasady, Ŝe 
teraz coś "się robi" w taki czy inny sposób - wybieramy rozwiązania najlepsze w konkretnej sytuacji 
i dla konkretnego Klienta.  

� Projektujemy serwisy które równie dobrze wyglądają w kaŜdej rozdzielczości i kaŜdej (respektującej 
obowiązujące na całym świecie standardy) przeglądarce - teraz i w przyszłości. Tworzymy produkty 
nie tylko na dziś i jutro, ale na lata.  

� Zawsze staramy się osiągnąć załoŜoną funkcjonalność w moŜliwie najprostszy technicznie sposób, 
nawet jeśli jest dla nas bardziej pracochłonny. Wiemy, Ŝe im coś jest bardziej skomplikowane - tym 
potencjalnie bardziej zawodne, więcej jest miejsc gdzie coś moŜe zadziałać nieprawidłowo.  

� Unikamy zbędnych "fajerwerków", które niczego w praktyce nie wnoszą, a mogą powodować 
problemy w róŜnych sytuacjach (róŜne przeglądarki, systemy operacyjne, rozdzielczości ekranu, 
ustawienia uŜytkownika) - nie musimy czarować Klientów tanimi sztuczkami ;).  

� Nie przepadamy za "masówką", stosujemy z umiarem narzędzia do automatyzacji pracy - dzięki 
temu kaŜdy z naszych projektów ma swój indywidualny, niepowtarzalny charakter, a tworząc 
czysty, poprawny kod stron - zyskujemy nad nim pełną kontrolę.  

� Stale się rozwijamy, uczymy nowych rzeczy, poznajemy nowe technologie, chętnie 
eksperymentujemy szukając najlepszych rozwiązań - ale nigdy na Klientach - mamy do tego 
platformy i aplikacje testowe :).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


