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15 lat doświadczenia

2007

Od 1998 roku współpracujemy z dealerami samochodowymi spod znaku GM. Obecnie obsługujemy

strony www dla ponad 40 Dealerów marek Opel i Chevrolet. Znamy specyfikę tego rynku i mamy

sprawdzone rozwiązania i narzędzia pozwalające efektywnie zarządzać Państwa stroną internetową.
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Korzyści dla Korzyści dla Korzyści dla Korzyści dla DealeraDealeraDealeraDealera

� strona w 100% zgodna z wytycznymi GM

� uruchomienie strony w ciągu 2 dni od podpisania umowy

� minimalny koszt wdrożenia, stałe, niskie miesięczne koszty utrzymania i opieki

� gwarancja, że strona będzie zawsze aktualna (nowe modele, aktualne promocje, itp.)

� gwarancja bezpłatnej zmiany szaty graficznej w przypadku opublikowania nowych 

wytycznych dla Dealerów

� wdrożenie i certyfikacja w programie Good Better Best zgodnie z wytycznymi GM

� strona mobilna (dostosowana do małych ekranów telefonów i smartfonów)

� bogata oferta dodatkowych modułów poszerzających możliwości serwisu

� panel do zarządzania treścią serwisu i ofertami indywidualnymi

� obsługa dealerów z wieloma punktami sprzedaży

� konstrukcja strony, struktura, linki i zawartość zapewniająca dobre indexowanie przez 

roboty wyszukiwarek

� dostęp do statystyk ruchu na stronie



Zawsze aktualna i w 100% zgodna z wytycznymi GM strona www 



Zawartość strony

Standardowo nowo uruchamiana strona ma następującą zawartość:Standardowo nowo uruchamiana strona ma następującą zawartość:Standardowo nowo uruchamiana strona ma następującą zawartość:Standardowo nowo uruchamiana strona ma następującą zawartość:

� strona główna strona główna strona główna strona główna - aktualne promocje, nowe modele i wydarzenia - przygotowywane przez 

nas na bieżąco grafiki i animacje

� promocjepromocjepromocjepromocje - lista aktualnie obowiązujących promocji (aktualizowana przez nas w 

momencie wydania biuletynu)

� samochody nowe samochody nowe samochody nowe samochody nowe - informacje o wszystkich modelach

� samochody używanesamochody używanesamochody używanesamochody używane - zarządzana przez panel baza ofert

� formularz kontaktowy formularz kontaktowy formularz kontaktowy formularz kontaktowy "Napisz do nas" wraz z komunikatem i powiadomieniem mailowym 

dla Klienta

� strony informacyjne (o firmie, flota, serwis, części, finansowanie, ubezpieczenia, o firmie, flota, serwis, części, finansowanie, ubezpieczenia, o firmie, flota, serwis, części, finansowanie, ubezpieczenia, o firmie, flota, serwis, części, finansowanie, ubezpieczenia, 

konfiguratorkonfiguratorkonfiguratorkonfigurator, cenniki, praca, cenniki, praca, cenniki, praca, cenniki, praca)*

� kontakt kontakt kontakt kontakt (dane kontaktowe, zdjęcia siedziby, lokalizacja na mapie)

� informacja o wykorzystaniu cookies

* ustalane indywidualnie wg potrzeb Dealera



Moduły dodatkowe

� samochody "od ręki"/"na placu" - zarządzana przez panel baza ofert

� samochody "demo" - zarządzana przez panel baza ofert

� wtyczki społecznościowe (facebook, google+, twitter, itp)

� rozwiązania e-commerce (np. sklep z częściami)

� mapa interaktywna ze wskazówkami dojazdu

� jazda próbna – wykaz dostępnych samochodów, formularz do umówienia terminu

� landing page, microsites - pojedyncze strony w całości dedykowanemu pojedynczemu 

samochodowi lub promocji

� kalkulatory do rat, leasingów, ubezpieczeń

� strefy logowania dla stałych klientów

� czat z konsultantem

� współpraca z zewnętrznymi systemami (np Akol, G2, itp)

� strona "intro" dla dealerów wielomarkowych

Możemy również na zamówienie stworzyć dowolne inne indywidualne rozwiązania 

informatyczne aby dostosować stronę do Państwa potrzeb.



Usługi dodatkoweUsługi dodatkoweUsługi dodatkoweUsługi dodatkowe

� pozycjonowanie stron w celu uzyskania czołowych pozycji w wynikach Google

� kampanie promocyjne oraz reklama w wyszukiwarkach

� rejestracja i obsługa domen

� konta e-mail w ramach prowadzonej strony

� ongoing monitoring - miesięczne raporty i analizy ruchu na stronie + wskazówki co 

można poprawić

� zaawansowana analiza drop-off, heat map

� audyt strony pod kątem zgodności ze standardami



Prezentacja modeli



Oferta samochodów nowych



Oferta samochodów uŜywanych



Formularze kontaktowe

Zgodne z wytycznymi i obowiązującymi

przepisami

Email zwrotny do Klienta

z potwierdzeniem przyjęcia

zgłoszenia.



Intro dla Dealerów wielomarkowych



Wygodny dostęp z urządzeń mobilnych

+ wersja mobilna strony



Czołowe pozycje w wynikach wyszukiwania



Panel administracyjny do zarządzania zawartością strony

• Edytor wizualny z możliwością forma-

towania treści, dodawania zdjęć,

tabel itp

• zarządzanie ofertą samochodów

używanych



Google Analytics



Zapraszamy do współpracyZapraszamy do współpracyZapraszamy do współpracyZapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy

kontakt: Marcin Marcin Marcin Marcin HerskiHerskiHerskiHerski

e-mail: herski@vis.pl

telefon: +48 507 091 655


