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Spletna stran z odzivnim dizajnom

LOREM IPSUM
r e s p o n s i v e

..Ne glede na to, na kakšen način vaši obiskovalci dostopajo do vaše spletne strani: na stacionarnem računalniku, prenosniku, tablici,
pametnem telefonu ali pametni televiziji, mora biti vaš cilj venomer ta, da jim omogočite enako kakovostno uporabniško izkušnjo..
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Za dobro uporabniško izkušnjo vam bodo upo
rabniki vedno hvaležni in v njihovi zavesti se bo
samodejno ustvarila pozitivna asociacija z vašim
podjetjem in vašo blagovno znamko.
Glede na to, da statistični podatki kažejo, da
vedno več uporabnikov do spleta dostopa na
svojih pametnih napravah, boste za dobro
uporabniško izkušnjo ogromno naredili, če
boste svojo spletno stran prilagodili mobilnim
napravam.

Googlov algoritem
21. aprila 2015 je Google v veljavo dal nov al
goritem, ki kriterij za mobilno prijazne spletne
strani upošteva pri rangiranju spletne strani
med iskalnimi zadetki. Iz perspektive SEO je situ
acija precej preprosta: če želite, da je vaša splet
na stran vidna in dostopna na spletu, morate
poskrbeti, da bo mobilno prijazna.

Ali je vaša spletna stran prijazna do
mobilnih naprav?
Ali bi jo Google pozitivno ocenil in temu prim
erno rangiral ali bi dobili negativne točke in bi
se vaša spletna stran pomaknila za nekaj mest
navzdol med iskalnimi rezultati?
V našem BREZPLAČNEM e-priročniku, ki si ga lah
ko prenesete prek kode QR, lahko preverite, ali je
vaša spletna stran prilagojena mobilnim napra
vam po standardih Googla, se podučite o tem,

kateri tipi spletnih strani se kvalificirajo kot mobil
no prijazni ter se naučite iz naših optimizacijskih
nasvetov ustvariti mobilno izkušnjo, prijetno up
orabnikom in optimizirano iskalnikom.
Kako pa se vaša spletna stran prilagaja različnim
napravam? Se še ne? Potem je naša akcija Sto
pite v korak s časom kot nalašč za vas! Izdelamo
vam spletno stran, prilagojeno mobilnim napra
vam, že od 599 evrov naprej. Več o akciji si pre
berite na spletni strani Spletnik.si/odzivna-stran.

Prenesite
BREZPLAČNI
e-priročnik

Lahko nas tudi pokličete na 01/600 99 30 ali
nam pišete na info@spletnik.si. 
(P. R.)

STOPITE V KORAK S ČASOM

IZDELAVA SPLETNE STRANI
prilagojene mobilnim napravam
in tablicam
že od

599 €!

Za več informacij obiščite stran

spletnik.si/odzivna- stran
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Računalniške novice

Pokličite brezplačno!

080 33 39
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