Nowy serwis WWW
dla Ceramiki Paradyż
CASE STUDY

Klient
Marka o ugruntowanej pozycji
na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych.
Rozwijająca się
od 27 lat firma posiada dziś
zróżnicowane portfolio prawie
4 000 płytek i dekoracji,
nad którymi pracuje ponad 1 600
specjalistów, w 5 nowoczesnych
zakładach produkcyjnych.

Cel
Przeprowadzone przez Paradyż szeroko
zakrojone badania – zarówno potrzeb
użytkowników strony, jak i Klientów Końcowych
i ich procesu zakupowego – dały jasne
wskazówki do zbudowania nowej strony.

Stąd powstał szereg funkcjonalności,
które miały wspierać użytkowników
w odnalezieniu poszukiwanych informacji
niezbędnych do sfinalizowania zakupu
- prezentacja inspiracji oraz porad czy
narzędzia pozwalające na łatwe dotarcie
do konkretnego produktu
o precyzyjnie określonych właściwościach.
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•
•
•
•

•

Nowa strona dostarcza obszerną galerię inspiracji,
którą każdy użytkownik może łatwo dopasować do
własnych potrzeb i upodobań.
Na Listingach zastosowany został mechanizm
filtrowania dopasowany do sposobu wyszukiwania
przez użytkownika.
Dzięki temu również ci, którzy dokładnie wiedzą
czego potrzebują, szybko znajdą kolekcje
i produkty, które spełniają ich oczekiwania.
Globalna wyszukiwarka pozwala szybko odnaleźć
zarówno Inspiracje, jak i konkretne Kolekcje i
Produkty
i przejść do stron szczegółowych.
Mapa sieci sprzedaży pozwala w prosty sposób
odnaleźć najbliższy względem wybranej lokalizacji
Punkt Sprzedaży z dostępnymi Produktami.

Mocne punkty
• Mapka: Możliwość klastrowania grup pinów na mapie w podziale na ich typy
(zwykłe, z daną Kolekcją)
• Możliwość definicji domyślnego obszaru pokazanego na mapie dla każdego
kraju (wersji językowej) oraz po wyrażeniu zgody przez użytkownika
• Globalna wyszukiwarka - wyniki z podziałem na kategorie - Inspiracje,
Kolekcje, Produkty
• Zaawansowany mechanizm filtrowania pozwalający na znalezienie dowolnej
interesującej użytkownika Inspiracji, Kolekcji czy Produktu
• Kompletne informacje o produkcie - zarówno na stronie Produktu, jak
również w wyszukiwarce dokumentów i certyfikatów dotyczących każdego
z Produktów Paradyż. W tym, na stronie produktu wzór ułożenia płytki
wizualizujący jak dany produkt będzie wyglądał przy różnych sposobach
ułożenia
• Panel z podobnymi Inspiracjami, Kolekcjami, Produktami, odpowiedni na
każdej ze stron, pozwalający użytkownikowi na swobodne poszukiwanie
zbliżonych elementów

https://www.paradyz.com/

