MOBILNE STRONY WWW
I APLIKACJE W BIZNESIE
Jak pozyskać nowych klientów
i zwiększyć zysk Twojej firmy
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WITAM SERDECZNIE
Szanowni Państwo,
Nazywam się Maciej Banaszkiewicz. Firma MobApki.pl, to owoc moich długoletnich
doświadczeń w dziedzinie mobilnego marketingu, jakie nabyłem prowadząc firmy o
podobnym charakterze za granicą. W związku z nadejściem mobilnej rewolucji do Polski i
chęcią wdrażania mobilnych rozwiązań na polskim rynku, stworzyłem agencję MobApki.pl.
Moim celem nadrzędnym jest oferowanie firmom nowatorskich rozwiązań, które przyczynią się
do wzrostu zysku, obniżenia kosztów i pozyskania nowych klientów.
Pragnę, aby agencja MobApki.pl znana była ze ś wiadczenia skutecznej pomocy firmom, a
nasze produkty i usługi kojarzone były z innowacją i wysoką jakością.
W związku z tym, ż e mobilne rozwiązania są stosunkowo nową dziedziną zapraszam do
lektury niniejszego poradnika, w którym postaram się przybliżyć Państwu zagadnienia z
dziedziny mobilnych rozwiązań i usług jakie oferujemy w MobApki.pl.
Serdecznie zapraszam do współpracy!
Zeskanuj kod i
pobierz moją
wizytówkę

Maciej Banaszkiewicz
właściciel MobApki.pl
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DLACZEGO MOBILNE STRONY WWW I APLIKACJE
SĄ TAK WAŻNE W BIZNESIE?
Mobilna rewolucja dotarła do Polski na dobre. Wystarczy rozejrzeć się dookoła: w ś rodkach
transportu, restauracjach, parkach i zaobserwować ludzi - zapewne duża ich część będzie wpatrzona
w swoje mobilne urządzenia. Rynek mobilny rozszerza się w bardzo szybkim tempie. Pojawiają się
nowe urządzenia, nowe rozwiązania, a co najważniejsze – nowi użytkownicy, którzy nie wyobrażają
sobie ż ycia bez smartfona. Najważniejszym jednak zjawiskiem z punktu widzenia właściciela
przedsiębiorstwa jest fakt, że rewolucja mobilna zmienia zachowania konsumentów.

90%
90%

użytkowników smartfonów
szuka informacji lokalnych

po wyszukaniu na smartfonie
kontaktuje się z firmą lokalną
albo robi w niej zakupy

źródło: Ipsos MediaCT i Google

„SMARTFONIZACJA” KLIENTÓW
Obecnie ponad połowa populacji Polski posiada smartfony. Na szybki rozwój rynku mobilnego
wpływają obniżki cen urządzeń mobilnych, tańsze megabajty internetu mobilnego i coraz to
bardziej zaawansowane funkcje smartfonów. W związku z tym więcej ludzi może sobie pozwolić
nie tylko na jedno mobilne urządzenie ale nawet na kilka. Smartfony są dla nas tak ważne, że
64% użytkowników smartfonów nie wychodzi bez nich z domu a 28% wolałoby zrezygnować
z telewizji niż ze smartfona.
Znaczenie smartfona w porównaniu z innymi urządzeniami:
70

Wolał(a)bym zrezygnować z telewizji niż ze smartfona

53

Wolał(a)bym zrezygnować z komputera stacjonarnego lub
%

tabletu niż ze smartfona
35

Nie opuszczam mieszkania bez swojego smartfona
Smartfon dostarcza mi informacji, które są dla mnie istotne

18

Podstawa: Posiadacze smartfonów
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WYKORZYSTANIE SMARTFONÓW
Smartfony zmieniają sposób, w jaki konsumenci szukają produktów i usług. Nie tak dawno wiodącym
narzędziem był nasz PC lub laptop. Obecnie 90% użytkowników smartfonów używa telefonu do
zlokalizowania pizzerii, fryzjera czy innego lokalnego biznesu. Dla 78% użytkowników smartfony są
najważniejszymi narzędziami zakupowymi – to za ich pomocą szukają oni informacji o produktach i usługach.
Jeśli Twój biznes nie posiada mobilnej strony WWW, klienci pójdą do konkurencji, która ją ma.

78%

uważa smartfony za
najważniejsze
narzędzie zakupowe

28%

użytkowników robiło już
zakupy za pomocą
smartfona

źródło: Our Mobile Planet: Polska by Google

MOBILNA STRONA JEST NIEZBĘDNA DLA KAŻDEGO BIZNESU
W związku z powyższym firmy, które posiadają aplikacje mobilne i strony mobilne, mają
większą szansę pozyskania i utrzymania klienta. Niestety większość firm w Polsce nie posiada
mobilnej strony WWW przystosowanej do przeglądania na smarfonie, co powoduje frustracje i
utratę potencjalnego klienta. 61% użytkowników smartfonów przejdzie do strony konkurencji, jeśli
napotka problemy podczas przeglądania nieprzystosowanej do smartfona strony WWW.
(źródło: think.withgoogle.com)

Zwykła strona WWW przeglądana na smartfonie powoduje
następujące problemy:
nie widać szczegółowych informacji na temat produktu/usługi;
strona ładuje się bardzo wolno i podnosi koszt rachunku telefonicznego
klienta;
niektóre elementy w ogóle się nie wyświetlają np. banery we Flashu;
utrudniona jest nawigacja, która polega na „rozciąganiu” palcami ekranu i
przesuwaniu w lewo i prawo;
gorsze są wyniki strony w rezultatach wyszukań przeglądarek;
klient jest niezadowolony i odchodzi do konkurencji.

RÓŻNICE POMIĘDZY MOBILNĄ STRONĄ WWW
A ZWYKŁĄ STRONĄ INTERNETOWĄ
Tradycyjne strony WWW są zaprojektowane do przeglądania za pomocą komputerów stacjonarnych
bądź laptopów. Projektanci tworzą je z myślą o dużych ekranach i nawigacji za pomocą myszki i
klawiatury. Strony takie często wzbogacone są o skomplikowane skrypty i animacje, które niestety nie są
dostosowane do działania w ś rodowisku smartfonów. I tu pojawia się problem. Jeśli będziecie
przeglądać „zwykłą” stronę WWW na telefonie, to w najlepszym wypadku strona taka zostanie
pomniejszona do rozmiaru ekranu smartfona. Niestety w związku z tym strona będzie nieczytelna, trudna
w nawigacji i długo będzie się ładować.

Jeśli Twoja strona posiada
animacje albo jest zrobiona
we Flash-u, to duża część
smartfonów nie wyświetli jej
w ogóle (wszystkie iPhone-y i
niektóre Androidy).

VS

CZEGO OCZEKUJĄ UŻYTKOWNICY SMARTFONÓW OD STRONY MOBILNEJ?
Firma Google przeprowadziła sondę na temat oczekiwań użytkowników smartfonów wobec strony
WWW. 67% badanych wskazało, że przy wyborze firmy lub sklepu kieruje się tym, czy dana firma ma
mobilną stronę internetową. 61% wskazało, że opuszcza stronę firmy nie posiadającej mobilnej wersji i
idzie do konkurencji.

78%
tylko jedno albo dwa
kliknięcia po więcej
informacji

76%
powinna być dostosowana do
małego ekranu

74%

74%

69%

powinna być
przejrzysta i
ergonomiczna

wielkość
przycisków
dostosowana
do palca

73%
możliwość
zapisania informacji

73%

74%

66%

formularze bez
konieczności przesuwania w dół

powinna
posiadać
wyszukiwarkę

przycisk
„Zadzwoń” bez
konieczności
wybierania numeru

64%

mieć przycisk
do zwykłej

źródło: sproutsocial.com

przesuwać
tylko do góry
albo dół

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ZGŁASZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SMARTFONÓW
ODNOŚNIE PRZEGLĄDANIA STRON WWW
Mobilni użytkownicy internetu podczas wizyty na stronie firmy oczekują szybkiego znalezienia
kluczowych informacji t.j. numer telefonu, adresu i świadczonych usług. Strona powinna ładować
się szybko, być przejrzysta i łatwa w nawigacji.
40

30

%

Nie widzę szczegółowych informacji o produkcie/usłudze
Trudno jest porównać ceny i opcje

20

Ekran jest zbyt mały
Trudno się pisze

10

Informacje nie są wystarczające
Strona internetowa ładuje się zbyt długo
0

25%

23%

39%

23%

12%

21%
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źródło: think.withgoogle.com

Mobilna strona powinna być uproszczoną wersją zwykłej strony WWW prezentującą kluczowe
informacje. Należy pamiętać, ż e mobilni użytkownicy nie mają do dyspozycji myszki i dużej
klawiatury. Poniżej przykład strony niedostosowanej do przeglądania na mobilnych urządzeniach.

Przykład zwykłej strony
WWW wyświetlanej na
smartfonie z systemem operacyjnym Android.
Jak widzimy elementy
animowane strony nie
wyświetliły się. Strona jest
nieczytelna i trudna w
nawigacji.

Ta sama strona wyświetlana
na iPhone z systemem
operacyjnym IOS. Elementy
animowane w ogóle się nie
wyświetliły, gdyż iPhone-y
nie obsługują animacji
Flash.

Powyższe przykłady pokazują wady zwykłych stron WWW przeglądanych za pomocą urządzeń
mobilnych nie obsługujących animowanych elementów strony WWW.
Jeśli natomiast zwykła strona WWW nie posiada animacji, wyświetli się ona na smartfonie
następująco:

Przykład zwykłej strony WWW wyświetlanej na smartfonie. Strona jest
mało czytelna i trudna w nawigacji. Niezbędne jest „rozciąganie”
ekranu, a następnie przeciąganie w lewo i prawo, co wydłuża czas
dotarcia do informacji i jest ź ródłem frustracji potencjalnego klienta..
Dodatkowym utrudnieniem jest klikanie w przyciski, które są
zaprojektowane do nawigacji za pomocą myszki, a nie palca.
Strona taka ładuje się długo do przeglądarki smartfona, gdyż posiada
szereg skomplikowanych skryptów PHP i Java Script nie
dostosowanych do smartfonów. Jeśli chodzi o pozycję strony w
rezultatach wyszukań Google, to w związku z tym, ż e nie jest ona
mobilna wyświetli się niżej niż mobilna strona konkurencji.
Podsumowując: zwykła strona WWW przeglądana na smartfonie nie
stworzy profesjonalnego wizerunku firmy i nie pomoże sprzedać
produktu czy usługi.

A teraz ta sama strona w wersji mobilnej. Projekt zrealizowany przez MobApki.pl na zlecenie Fadex
Cargo, firmy spedycyjnej z Arabii Saudyjskiej. Użytkownicy smartfonów zostają automatycznie
przekierowani do wersji mobilnej.
Mobilna strona WWW

Zwykła strona WWW

Zeskanuj kod i zobacz stronę
na żywo:

PRZYKŁADY MOBILNYCH STRON WWW
Przykład realizacji mobilnej strony. Projekt zrealizowany przez MobApki.pl na zlecenie Audi VW Specialist
Center, firmy motoryzacyjnej z Wielkiej Brytanii.
Mobilna strona WWW

Zwykła strona WWW

Zeskanuj kod i zobacz stronę
na żywo:

KORZYŚCI Z POSIADANIA MOBILNEJ STRONY WWW
W dzisiejszych czasach to smartfony są głównym narzędziem do surfowania po internecie.
(źródło:Nielsen.com) Posiadanie mobilnej strony WWW nie jest już opcją - to konieczność każdej
firmy, której zależy na profesjonalnym wizerunku. Jeśli klienci szukający informacji o Twojej firmie za
pomocą telefonu komórkowego nie znajdą ich szybko, przejdą do konkurencji.

Kreujesz profesjonalny wizerunek Twojej
firmy troszczącej się o klienta i inwestującej
w nowe rozwiązania.

Zyskujesz nowych klientów, którzy używają
smarthonów do szukania lokalnych usług i
produktów. W Polsce ponad połowa populacji ma smartfony.

Lepsze wyniki w wyszukiwarkach Google.
Google preferuję strony z wersją mobilną. W
biznesie nie możesz sobie pozwolić na to,
żeby być nie widocznym.

Wzrost zysków firmy w związku z
pozyskaniem nowych klientów . 61%
użytkowników przejdzie do konkurencji,
jeśli napotka problemy na stronie.

Budujesz tak bardzo ważną w dzisiejszych czasach więź z klientem,
ponieważ Twoja strona jest dostępna wszędzie, gdzie tylko jest
zasięg internetowy. Klienci mogą szybko się z Tobą skontaktować za
pomocą funkcji „Kliknij żeby zadzwonić”.

Dzięki temu, że posiadasz mobilną wersję strony,
możesz używać QR (quick response) kodów,
które ułatwiają szybki dostęp do Twoich usług.
Możesz umieścić je na ulotkach, fakturach,
kartach menu, broszurach albo banerach.
Użytkownicy smartfona skanują ten kod i są
automatycznie przekierowani do Twojej oferty.

Dzięki temu, że posiadasz mobilną wersje
strony WWW możesz stosować kampanie
marketingowe za pomocą SMS-ów, co jest
bardzo efektywnym narzędziem
marketingowym.

Zyskujesz przewagę nad Twoją konkurencją,
która nie posiada jeszcze strony mobilnej.
61% badanych wskazało, że opuszcza
nieprzystosowaną do telefonów stronę firmy.
(źródło: Our Mobile Platet: Polska by Google)

Strona wyświetla się dobrze na
każdym typie telefonu bez względu na
system operacyjny czy rozmiar
ekranu.

Klienci szybko znajdują kluczowe
informacje, co zwiększa ich
zadowolenie i chęć zakupu bądź
skorzystania z Twoich usług.

Strona ładuje się szybciej, ponieważ jest
zaprojektowana specjalnie do
przeglądania na telefonie. 74%
użytkowników zrezygnuje z Twojej
strony, jeśli będzie się ładowała dłużej
niż 5 sekund.

Dzięki mobilnej stronie możesz wskazać,
jak dojechać do Twojego biznesu. Klient
dostanie wskazówki od miejsca, w
którym aktualnie się znajduje.

Z JAKICH ELEMENTÓW MOŻE SKŁADAĆ SIĘ STRONA MOBILNA?
W ofercie MobApki.pl mamy dla Państwa szereg elementów, z których mobilna strona może się
składać. Zamawiając u nas stronę sami Państwo wybierają jej elementy. Oferujemy:

JAK ZAMÓWIĆ MOBILNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ?
W celu zamówienia mobilnej strony internetowej zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową
www.MobApki.pl. Do wyboru proponujemy 3 pakiety: SREBRNY, ZŁOTY i PLATYNOWY. Pakiety
różnią się m.in. ilością elementów, z których strona będzie zbudowana i ilością darmowych
aktualizacji. Do każdej strony obowiązkowe jest wykupienie hostingu. W cenę hostingu wliczone jest
uaktualnianie strony. Czas realizacji wykonania strony mobilnej to od jednego do dwóch tygodni.
Do każdego produktu dajemy gwarancję 100% satysfakcji

1

Wejdź na
www.MobApki.pl
i kliknij zakładkę
Mobilne Strony

4

2

Wybierz pakiet
usługi i kliknij
Zamów Stronę

Zostaniesz przekierowany do
formularza zamówienia,
gdzie wybierzesz elementy
Twojej strony

5

3

Zostaniesz
przekierowany do
formularza płatności

W ciągu 24 godzin wyślemy Ci
login i hasło do Panelu Klienta,
za pomocą którego będziesz
komunikował się z deweloperem

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym na www.MobApki.pl

CO TO SĄ MOBILNE APLIKACJE?
Mobilne aplikacje, to nic innego jak programy
stworzone w celu zrealizowania określonego
zadania.
To dzięki nim możemy w swoim telefonie sprawdzić
wiadomości, dokonać przelewu bankowego, czy
zamówić pizzę. Aplikacje nie tylko ułatwiają i
organizują nam ż ycie, ale też spełniają bardzo
ważną rolę informacyjną i marketingową dla
każdego przedsiębiorstwa. Dzięki nim właściciele
firm mogą pozyskać nowych klientów, zwiększyć
zysk, a także ułatwić skuteczną i efektywną
komunikację z klientami bądź z współpracownikami.
Mobilne aplikacje instalowane są na urządzenia
przenośne ze sklepów z aplikacjami. Aby taką
aplikacje ściągnąć, trzeba posiadać konto w danym
sklepie. Po ściągnięciu aplikacja widnieje na panelu
telefonu w postaci małej ikonki. Dzięki temu pełni
również ważną funkcję promocyjną, gdyż klient
widzi ją za każdym razem kiedy spogląda na
telefon.

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY APLIKACJĄ A MOBILNĄ STRONĄ WWW?
Najważniejszą różnicą między mobilną aplikacją a mobilną stroną jest to, ż e aplikacje po
zainstalowaniu na telefonie nie potrzebują dostępu do internetu, ż eby funkcjonować (aplikacje
natywne). Wyjątkiem są aplikacje, które do wykonania zadania potrzebują połączenia z określonym
serwerem (aplikacje hybrydowe).
Kolejną ważną różnicą jest to, że aplikacje tworzone są pod konkretny system operacyjny telefonu.
Tak więc aplikacja na telefon z oprogramowaniem Android nie będzie działać na telefonie z
oprogramowaniem IOS (iPhone).
Cechą charakterystyczną, a za razem zaletą aplikacji jest to, ż e mogą one wykonywać bardziej
zaawansowane zadania niż strony WWW. W związku z faktem, ż e aplikacje mobilne cieszą się
coraz to większym zainteresowaniem (źródło: Our Mobile Platet: Polska by Google) użytkowników
smartfonów, są one doskonałą metodą na reklamę i dotarcie do nowych klientów.

MOBILNA STRONA

MOBILNA APLIKACJA

Działa na wszystkich
telefonach (bez względu
na system operacyjny).

Możliwość zastosowania
GEO Kuponów

Instaluje się ze
sklepu z aplikacjami
(np: iTunes czy Google Play)

Potrzebuje stałego
dostępu do
internetu, żeby działać.

Działa na określonych
telefonach (tworzona
jest pod konkretny system
operacyjny)

Ograniczona funkcjonalność. Brak dostępu do
funkcji natywnych
smartfona.

Nie potrzebują
internet żeby działać

Ograniczona szybkość
działania uzależniona
od szybkości internetu.

Zaawansowana
funkcjonalność i
szerokie zastosowanie

Duża szybkość
działania niezależna
od internetu

Jest koniecznym
elementem uzupełniającym zwykłą stronę
WWW
Instaluje się bezpośrednio z przeglądarki. Nie ma potrzeby posiadania konta w sklepie z aplikacjami

Możliwość wysyłania darmowych
wiadomości do klientów (tzn. Push
Notifications)

Jest doskonałym
narzędziem promocyjnym
i marketingowym

KORZYŚCI Z POSIADANIA MOBILNEJ APLIKACJI
Mobilna aplikacja to doskonałe narzędzie marketingowe i promocyjne dla każdego rodzaju
działalności gospodarczej. Oto kilka wybranych korzyści jakie niesie za sobą posiadanie aplikacji.

Push Notifications to jedna z najważniejszych
zalet aplikacji. Daje możliwość wysyłania
wiadomości tekstowych do wszystkich
smartfonów z zainstalowaną aplikacją.

Posiadając mobilną aplikację kreujesz
profesjonalny wizerunek Twojej firmy,
troszczącej się o dobro i zadowolenie
klienta.

Funkcja GEO Kupony umożliwia
wysyłanie automatycznych wiadomości
do klientów znajdujących się w
określonej odległości od Twojej firmy.

Posiadając mobilną aplikacje zdobywasz
nowych klientów, którzy szukają usług i
produktów za pomocą smartfona. Obecnie
jest to ponad połowa populacji Polski.

W związku ze zdobyciem nowych klientów
zwiększasz zysk. Klienci szybko znajdują
informacje, co wpływa na ich zadowolenie
i skłonność do zakupu.

Dzięki aplikacji stworzysz kolejny kanał
sprzedażowy dla Twoich produktów i
usług. Możliwa jest integracja płatności
PayPal.

KORZYŚCI Z POSIADANIA MOBILNEJ APLIKACJI

Aplikacje spełniają podobną funkcję jak
papierowe karty lojalnościowe, z tym że
wszystko odbywa się za pomocą
smartfona.

Dzięki zaawansowanej funkcjonalności tj.
Push Notification, GEO Kupony, Karty
Lojalnościowe i innych funkcji obniżasz
koszty marketingowe i promocyjne.

Dzięki temu, że posiadasz mobilną aplikację,
możesz stosować kampanie marketingowe za
pomocą SMS-ów, co jest bardzo efektywnym
narzędziem marketingowym.

Klienci szybko znajdują kluczowe
informacje, co zwiększa ich zadowolenie
i chęć zakupu produktu bądź
skorzystania z usługi.

Zyskujesz przewagę nad Twoją konkurencją,
która nie posiada jeszcze aplikacji. Tylko kilka
procent firm w Polsce ma aplikacje biznesową.

Dzięki mobilnej aplikacji możesz wskazać
klientom, jak dojechać do Twojego
biznesu. Klient dostanie wskazówki od
miejsca w którym aktualnie się znajduje.

OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI APLIKACJI
PUSH NOTIFICATIONS
- czyli wiadomości tekstowe
Bez wątpienia jedną z
najważniejszych zalet aplikacji
mobilnych jest możliwość wysyłania
wiadomości tekstowych do
wszystkich smartfonów, na których
aplikacja została zainstalowana. Jest
to funkcja o bardzo dużym
znaczeniu marketingowym, ponieważ
użytkownicy smartfonów nie rozstają się z telefonami, a
Twoja wiadomość pojawi się na ekranie ich telefonu.
• Koszt wysyłania takiej wiadomości jest zerowy.
• Wiadomość dociera to klienta w kilka sekund.
• Wysyłać możesz oferty, promocje albo inne ważne
komunikaty.
• Wiadomość pojawia się na ekranie telefonu, więc jest
prawie pewne, że użytkownik ją zauważy w
przeciwieństwie do wiadomości e-mailowej.
• Wiadomość wysyłasz z Twojego telefonu do wszystkich
klientów jednocześnie. Jest to możliwe dzięki specjalnej
aplikacji, którą dostajesz od nas GRATIS.

GEO KUPONY
- czyli automatyczne wiadomości tekstowe
Kolejną bardzo ważną funkcją
marketingową aplikacji mobilnych
są GEO Kupony. Są to
automatyczne wiadomości tekstowe
wysyłane do wszystkich telefonów,
na których aplikacja została
zainstalowana. Wiadomość zostaje
wysłana w momencie, gdy smartfon z
zainstalowaną aplikacją znajdzie się w określonej
odległości np. od Twojej restauracji.
• Koszt wysyłania takiej wiadomości jest zerowy.
• Wiadomość dociera to klienta w kilka sekund.
• Wysyłaj oferty, promocje, albo inne ważne komunikaty.
• Wiadomość pojawia się na ekranie telefonu, więc jest
prawie pewne, że użytkownik ją zauważy w
przeciwieństwie do wiadomości e-mailowej.
• Wysyłaj nieograniczoną ilość wiadomości
• Tylko od Ciebie zależy odległość wysyłanych
wiadomości.
• Przykład wiadomości: Hej, Znajdujesz się 100 metrów
od naszej restauracji. Wstąp na obiad z 10 % zniżką.

OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI APLIKACJI
KARTY LOJALNOŚCIOWE
- alternatywa dla papierowych kart lojalnościowych
Ile razy zdarzyło Ci się opróżniać
portfel ze stosu papierowych kart
lojalnościowych? Posiadanie
aplikacji mobilnej z funkcją Karty
Lojalnościowej rozwiązuje ten
problem na zawsze. W praktyce
„podbijanie” karty działa
następująco. Klient podaje smartfon sprzedawcy, ten
uruchamia aplikację i wpisuje sekretny kod, który w
dosłownym znaczeniu stawia pieczątkę na elektronicznej
karcie lojalnościowej.
• Oszczędzasz na projekcie i druku papierowych kart.
• Klienci są zadowoleni, że nie muszą nosić stert
papierowych kart w portfelu.
• Klienci nie zapomną i nie zgubią karty, gdyż jest ona w
telefonie.
• Wygoda i funkcjonalność w jednym.

E-SHOP
- kolejny kanał sprzedażowy dla Twojego produktu
Mobilna aplikacja może być również
kolejnym kanałem sprzedażowym
dla Twoich produktów i usług. W
praktyce działa ona jak wygodny
koszyk zakupowy, do którego klient
„wrzuca” produkty. Istnieje również
możliwość sprzedaży ebooków
bądź plików audio. Płatność może być obsługiwana
przez PayPal, Google Walet czy inApp Purchase.
• Dodatkowy kanał sprzedażowy dla Twoich produktów.
• Wygodny i szybki dostęp do Twoich produktów, gdyż
aplikacja jest zainstalowana i widoczna na ekranie
smartonów Twoich klientów 24/7.
• Klient ma możliwość zapłaty kartą bądź PayPal-em, a
jeśli używasz inApp Purchase, to klienci płacą jednym
kliknięciem.
• Możliwość obsługi cyklicznych płatność ( subskrypcji ).

OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI APLIKACJI
NEWSLETTER
- buduj bazę e-mailową swoich klientów
Informowanie obecnych i
potencjalnych klientów o
nowych produktach,
promocjach, a także
przypominanie o swojej firmie
jest bardzo ważne. W każdej
branży istotne jest stworzenie
bazy potencjalnych konsumentów, do których
będziemy mogli np. wysyłać mailingi lub
kontaktować się w celu przedstawienia swojej oferty
handlowej. Funkcja aplikacji NEWSLETTER
umożliwia połączenie Państwa newslettera z głównej
strony WWW (ramki do wpisywania e-maili) z
aplikacją. Jeśli nie mają Państwo takiej funkcji na
stronie głównej, to niezbędne jest wykupienie jej np:
na freshmail.pl albo u obecnego dostarczyciela
hostingu Waszej strony, jeśli oferuje on taką usługę.
Regularny mailing może przyczynić się do wzrostu
zysku i pozyskania nowych lojalnych klientów.

PRZEŚLIJ APLIKACJĘ
- darmowa promocja Twojej aplikacji
Nic tak skutecznie nas nie
przekonuje do zakupu danej
usługi czy produktu, jak
rekomendacja od naszego
znajomego. PRZEŚLIJ
APLIKACJĘ to funkcja, dzięki
której użytkownik będzie mógł
przesłać ją znajomemu za pomocą e-maila albo
Facebooka. Po kliknięciu na przycisk „Prześlij”
użytkownik ma możliwość wpisania własnej
wiadomości odnośnie rekomendowanej aplikacji.
Oprócz tego właściciel aplikacji może dołączyć opis
aplikacji, który będzie automatycznie włączony do
wiadomości wpisanej przez użytkownika. Jest to
ważne z punktu marketingowego, gdyż oprócz
wiadomości o aplikacji możemy wysłać informację o
innych promocjach, które mogą zachęcić do
ściągnięcia aplikacji albo odwiedzenia naszej strony
WWW.

OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI APLIKACJI
KLIKNIJ ŻEBY ZADZWONIĆ ALBO WYSŁAĆ E-MAIL
- szybkość i wygoda kontaktu z Twoją firmą
Uwielbiamy swoje smartfony
za to, że dostajemy
potrzebną informację
natychmiast albo możemy
połączyć się z dana osobą
obojętnie, gdzie się
znajdujemy. Funkcja KLIKNIJ
ŻEBY ZADZWONIĆ daje Twoim klientom jeszcze
większe ułatwienie komunikacji. Klienci nie muszą
zapisywać, a potem wybierać numer telefonu czy
wpisywać Twój e-mail, żeby się skontaktować z
Twoją firmą. Wystarczy, że klikną raz w przycisk, a
aplikacja wybierze automatycznie numer telefonu
albo uaktywni formularz kontaktowy i
automatycznie wpisze adres mailowy do Twojej
firmy. Takie ułatwienie ma duży wpływ na
zadowolenie klienta i wizerunek Twojej firmy.
Wszystko to przekłada się na chęć dokonania
zakupu Twojej usługi bądź produktu.

DOJAZD
- aplikacja wskazuje drogę dojazdową do Twojej firmy
Firma Google zapytała
użytkowników smartfonów, co
jest dla nich najważniejsze
podczas przeglądania mobilnej
strony na telefonie?
Respondenci odpowiedzieli, że
jedną z najważniejszych rzeczy
jaką są zainteresowani, jest szybkie znalezienie
informacji na temat lokalizacji firmy. Funkcja
DOJAZD daje użytkownikom aplikacji nie tylko
informację na temat lokalizacji, ale również
automatycznie wykryje obecne położenie
użytkownika i wskaże mu drogę do Twojej firmy.
Użyteczność tej funkcji jest ogromna i bez wątpienia
wpłynie na zadowolenie klienta i chęć dokonania
zakupu Twojej usługi czy produktu. Funkcja
DOJAZD używa technologii Google Map i do jej
działania potrzebny jest dostęp do internetu.

Z JAKICH ELEMENTÓW MOŻE SKŁADAĆ SIĘ MOBILNA APLIKACJA?
W ofercie MobApki.pl many dla Państwa szereg elementów, z których mobilna aplikacja może się składać.
Zamawiając u nas aplikację sami Państwo wybierają jej elementy/funkcjonalność. Do wyboru oferujemy:

Z JAKICH ELEMENTÓW MOŻE SKŁADAĆ SIĘ MOBILNA APLIKACJA?

PRZYKŁADY MOBILNYCH APLIKACJI DLA BIZNESU
Przykład realizacji mobilnej
aplikacji. Projekt zrealizowany
przez MobApki.pl na zlecenie
Studio07.pl Fotografia Jarosław
Niemczak.

PRZYKŁADY MOBILNYCH APLIKACJI DLA BIZNESU
Przykład realizacji mobilnej
aplikacji. Projekt zrealizowany
przez MobApki.pl na zlecenie
Audi VW Specialists.

PRZYKŁADY MOBILNYCH APLIKACJI DLA BIZNESU

Przykład realizacji
mobilnej aplikacji. Projekt
zrealizowany przez
MobApki.pl na zlecenie
firmy logistycznej z Arabii
Saudyjskiej.

PRZYKŁADY MOBILNYCH APLIKACJI DLA BIZNESU

Przykład realizacji mobilnej
aplikacji. Projekt
zrealizowany przez
MobApki.pl na zlecenie
firmy taksówkarskiej z
Londynu.

PRZYKŁADY PUBLIKACJI ELEKTRONICZNEJ

PRZYKŁADY PUBLIKACJI ELEKTRONICZNEJ

PRZYKŁADY NASZYCH PROJEKTÓW

PRZYKŁADY NASZYCH PROJEKTÓW

PRZYKŁADY NASZYCH PROJEKTÓW

Po więcej naszych realizacji zapraszamy na www.MobApki.pl

JAK ZAMÓWIĆ MOBILNĄ APLIKACJĘ?
W celu zamówienia aplikacji zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.MobApki.pl. Do
wyboru proponujemy 3 pakiety: FIRMA PRO, FIRMA i PERSONAL. Pakiety różnią się m.in. ilością
elementów, z których aplikacja będzie zbudowana i ilością darmowych aktualizacji. Do każdej aplikacji
obowiązkowe jest wykupienie hostingu. Czas realizacji wykonania aplikacji mobilnej wynosi od dwóch
do trzech tygodni. Dodatkowo w przypadku aplikacji na Iphony/iPady należy doliczyć czas na aprobatę
aplikacji przez firmę Apple (około 10 dni)
Do każdego produktu dajemy gwarancję 100% satysfakcji
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Wejdź na
www.MobApki.pl
i kliknij zakładkę
Aplikacje na smartfony
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2

Wybierz pakiet
usługi i kliknij
Zamów Aplikację

Zostaniesz przekierowany do
Formularza Zamówienia,
gdzie wybierzesz elementy
Twojej aplikacji
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3

Zostaniesz
przekierowany do
formularza płatności

W ciągu 24 godzin wyślemy Ci
login i hasło do Panelu Klienta,
za pomocą którego będziesz
komunikował się z deweloperem

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym na www.MobApki.pl

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Na jakie smartfony są wasze aplikacje?
Tworzymy aplikacje na iPhony i telefony z systemem operacyjnym Android. Jest również możliwość
stworzenia aplikacji na iPady.
Jak zamówić mobilną aplikacje?
Proszę wybrać elementy aplikacji, z których ma być stworzona. Na tym etapie głównie chodzi o ilość
tych elementów. Następnie proszę wybrać plan hostingowy i kliknąć na Zamów Aplikację. Zostaną
Państwo przekierowani do uiszczenia opłaty za pomocą bezpiecznego połączenia firmy PayPal. Po
dokonaniu opłaty zostaną Państwo przekierowani do kwestionariusza, gdzie zapytamy o szczegóły
dotyczące aplikacji. Po przesłaniu kwestionariusza, w ciągu 24h wyślemy Państwu login i hasło do
Panelu Klienta za pomocą, którego będą Państwo komunikować się ze swoim programistą.
Jak długo trwa proces tworzenia mobilnej aplikacji?
Od momentu otrzymania wszystkich informacji od Państwa potrzebujemy około 10 dni do stworzenia
mobilnej aplikacji. Jeśli aplikacji wymaga stworzenia elementu niestandardowego, to czas będzie
dłuższy. Dodatkowo w przypadku aplikacji na Iphony/iPady należy doliczyć czas na aprobatę aplikacji
przez firmę Apple (około 10 dni)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Co to są Push Notifications?
Push Notifications (PN) jest to możliwość wysyłania informacji do wszystkich smartfonów (jednocześnie),
na których aplikacja została zainstalowana. Wiadomości docierają do wszystkich telefonów w kilka
sekund i pojawiają się na ekranie smartfona. PN to doskonałe narzędzie marketingowe i promocyjne dla
Państwa firmy. Przykład wiadomości: „Szanowni Państwo w najbliższy weekend organizujemy
wyprzedaż kolekcji jesień-zima. Serdecznie zapraszamy!”
Co to są GEO Kupony?
GEO Kupony, to wiadomości automatycznie wysyłane do wszystkich smartfonów, na których aplikacja
została zainstalowana i które znajdą się w określonej odległości od np. Państwa firmy. GEO Kupony, to
doskonałe narzędzie marketingowe i promocyjne. Przykład wiadomości : „Hej! jesteś tylko 100 m od
naszej restauracji. Wstąp na obiad z 10% zniżką!”
Co to jest E-shop?
E-shop, to możliwość stworzenia aplikacji typu sklep. Jeśli są Państwo zainteresowani tym rodzajem
aplikacji, prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu, gdyż cena będzie uzależniona od ilości
produktów.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Ile kosztuje dodatkowy element?
W tej sprawie prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu, gdyż cena zależeć będzie od rodzaju
elementu. Element standardowy - cena wynosi 60zł w przypadku aplikacji i 40zł dla mobilnych stron stron.
Jak działa karta lojalnościowa?
Posiadacz aplikacji w celu "podbicia karty" podaje smartfona sprzedawcy, a ten wpisuje hasło które
podbija pieczątkę. Po np. 10-tej pieczątce aplikacja poinformuje o darmowym produkcie.
Czy żeby opublikować aplikację w sklepie muszę posiadać konto developerskie?
Posiadanie konta developerskiego wymagane jest tylko w przypadku, gdy planujesz używać InApp
Purchase, albo sprzedawać aplikację. Jeśli Twoja aplikacja będzie dostępna w sklepie darmowo, to
możesz skorzystać z konta developerskiego MobApki.pl.
Czy wasze mobilne strony WWW są dostępne na wszystkich smartfonach?
Tak, mobilne strony WWW są dostępne na wszystkich smartfonach bez względu na system operacyjny
czy rozmiar ekranu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jak zamówić mobilną stronę WWW?
Proszę wybrać elementy (podstrony), z których strona ma być stworzona. Na tym etapie głównie chodzi
o ilość tych elementów. Następnie proszę wybrać plan hostingowy i kliknąć na Zamów Stronę. Zostaną
Państwo przekierowani do uiszczenia opłaty za pomocą bezpiecznego połączenia firmy PayPal. Po
dokonaniu opłaty zostaną Państwo przekierowani do kwestionariusza, gdzie zapytamy o szczegóły
dotyczące strony. Po przesłaniu kwestionariusza, w ciągu 24h wyślemy Państwu login i hasło do Panelu
Klienta za pomocą, którego będą Państwo komunikować się ze swoim programistą.
Jak długo trwa proces tworzenia mobilnej strony WWW?
Od momentu otrzymania wszystkich informacji od Państwa potrzebujemy około 7 dni do stworzenia
mobilnej strony.
Czy odwiedzający moją główną stronę WWW będzie przekierowany
do mobilnej wersji automatycznie?
Tak, w cenie usługi tworzenia mobilnej strony oferujemy instalacje skryptu, który automatycznie
przekieruje mobilnego użytkownika do mobilnej strony WWW.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę zobaczyć przykłady waszych mobilnych stron WWW?
Tak, proszę odwiedzić za pomocą smartfona następujące adresy URL:
www.audivwsc.co.uk ; www.fadexcargo.com ; www.studio07.pl
Czy istnieje możliwość wykupienia strony mobilnej bez hostingu?
Wszystkie nasze strony są sprzedawane wyłącznie z hostingiem.
Ile kosztuje aktualizacja strony/aplikacji?
W cenę hostingu wliczona jest określona liczba darmowych uaktualnień. Jeśli potrzebujecie Państwo
więcej uaktualnień prosimy o kontakt, gdyż cena zależy od ilości i czasochłonności uaktualnień.
Czy istnieje możliwość stworzenia magazynu na iPady?
Tak, jak najbardziej. Tworzymy magazyny elektroniczne na iPady i tablety Android.

KONTAKT Z MOBAPKI.PL

TEL: +48 791 101 201
TEL: +48 (22) 208 68601
E-MAIL: INFO@MOBAPKI.PL

GODZINY OTWARCIA:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:
9.00 - 17.00

/MOBAPKI

/MOBAPKI

WWW.MOBAPKI.PL
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