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Prima pagină

Nu ai o a doua șansă pentru a face o prima impresie. De aceea, pagina principală este, 
fără îndoială, una dintre cele mai importante pagini de pe site-ul tău. 

Dacă pagina principală este ușa virtuală în compania ta, ce se întâmplă în cazul în care 
se blochează? Cu o durată de atenție medie de 8 secunde, un vizitator nou are nevoie 
de un motiv simplu și convingător ca să mai rămână prin preajmă. Dacă nu te 
conectezi imediat cu vizitatorii site-ului, sau ei nu știu ce să facă pe pagina ta, reacția 
lor este de a pleca imediat.  

Nu lăsa să se întâmple acest lucru. Dacă te gândești să îți resuscitezi site-ul, sau doar 
vrei să vezi design-uri eficiente, aruncă o privire peste modelele de mai jos, ca și sursă 
de inspirație. Din fiecare exemplu poți învăța și poți extrage tehnici prin care să-ți 
îmbunătățești propriul site.
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Simplifică layout-ul
Un design curat este la fel de important ca și un copy clar. Aspectul ar trebui să 
stimuleze experiența generală, nu să distragă atenția de la obiectivele site-ului. Chiar 
dacă aceste elemente sunt atrăgătoare vizual, derutează vizitatorul și în cele din 
urmă reduce eficiența globală a site-ului. 

Evită erorile comune cum ar fi ierarhizare a informației “incomodă”, navigare 
inexistentă sau altă structurare prin care vizitatorul se simte rătăcit.
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SCOTCH & SODA 
(Fashion) 
Ce putem învăța: Aspectul gridat al acestei 
pagini ( ca și o vitrină) cu diferite zone ale site-
ului, reușește să partajeze conținutul ușor. 
Oferă vizitatorilor mai mult conținut cu acces 
rapid în cazul în care sunt interesați de un 
anumit topic / produs.

https://www.scotch-soda.com/
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UNCRATE 
(Buyer's guide for men) 
Ce putem învăța:  Uncrate menține o singură 
imagine puternică, în ciuda nivelurilor de 
navigare multiple. Chiar și cu multiple căi de 
conversie, se concentrează pe un singur 
produs-cheie.

http://uncrate.com/


Simplifică limbajul

Marketerii schimbă de multe ori felul în care vorbesc on-line și folosesc “limbajul 
comercial", cum ar fi "Cumpărați acum", mai degrabă decât un ton de conversație 
norma. Potrivit lui MarketingSherpa, claritatea înseamnă persuasiune, fiind un atu 
pentru lumea online. 

Nu irosi un avantaj considerabil din încercarea de a părea inteligent. În schimb, 
utilizează partea de “texte” / copywriting pentru a transmite mesajul companiei într-
un mod clar și concis.Inspiră-te de la cei care fac acest lucru cu succes, precum 
Galpin, Austin Beerworks și Rider for the Brand.
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LEGA LEGA   
(Fashion) 
Ce putem învăța:  În timp ce 
cele mai multe site-uri de comert electronic 
oferă mai multe opțiuni de produse imediat 
(uită-te la Amazon), acest site concentrează 
atenția utilizatorului asupra produselor de top, 
probabil bazat pe popularitatea acestora.

http://www.lega-lega.com/


Creează o experiență cu brandul

Site-ul ar trebui să reflecte personalitatea companiei. Care este cel mai bun mod de 
a consolida identitatea brandului? Creează o estetică unificată și asigură-te că 
fiecare element de pagină susține această experiență și există o consistență între 
site și alte elemente de promovare online sau offline. Poți urmări alte exemple 
precum Surf Right, Uncrate și Grey Goose.
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BUFFALO WILD WINGS 
(Fashion) 
Ce putem învăța: Acesta este un bun exemplu 
al unei pagini web construite pentru a construi 
identitatea unui brand. Culorile, stilurile de 
design și fonturile, toate se aliniază cu sportul.

http://www.buffalowildwings.com/
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ITALIO KITCHEN 
(Food) 
Ce putem învăța:  Nu de multe ori 
restaurantele se concentrează pe partea de 
design a paginii principale, dar acest site e 
făcut ca la carte. Include un slideshow mare, 
atractiv în partea de sus a paginii și continuă 
cu mai multe imagini de produse delicioase!

http://www.italiokitchen.com/


Fii CREATIV

Un design bun este un mod minunat de a diferenția compania ta de alte 633 miliarde 
de site-uri din lume. Experimentează în mod creativ să prezinți informații standard, 
fără a sacrifica partea de experiență, simplitate și intuitivitate în utilizare. Luhse Tea, 
Art & Code și Sagmeister Walsh sunt exemple de site-uri non-tradiționale care 
contribuie la creșterea companiei. paginile companiei lor. 
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IMPRESS A PENGUIN 
(Storytelling) 
Ce putem învăța: Din punct de vedere grafic, 
site-ul se simte ca și o carte de povești, 
atrăgând atenția prin combinarea de elemente 
grafice interesante și text inteligent. În timp ce 
acest "minimalism" va fi eficient pentru 
anumite categorii de public, ia în considerare 
cu atenție piața țintă, înainte de a elimina din 
pagină un text clar ce explică simplu și la 
obiect ce face compania.

http://www.buffalowildwings.com/


Retrospectivă

Odată ce ai terminat design-ul site-ului, oprește-te. Fă un pas înapoi pentru o clipă și 
pune-ți întrebare: În trei până la cinci secunde poate cineva care se uită la pagina ta 
să știe: cine ești, ce faci și care este scopul lui pe acea pagină?  

În cazul în care răspunsul este negativ, revizuiește atât partea de texte / copy, cât și 
design-ul, pentru a evidenția acele mesaje importante.  

Sperăm că aceste exemple să te inspire să găsești un stil care reprezintă brand-ul. 
Un site eficient face trei lucruri bine: explică cine este compania, ce face și oferă o 
directivă clară - printr-un CTA (call to action) simplu și puternic, precum și opțiuni 
bine definite care îndrumă intuitiv vizitatorul spre ceea ce ar trebui sa facă pe site-ul 
tău. 

Păstrează aceste obiective în minte atunci când dezvolți o experiență online. Ia în 
considerare utilizatorul la fiecare etapă de design.
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