DLACZEGO MY

DLACZEGO MY?

KOMPLEKSOWO REALIZUJEMY PROJEKTY INTERAKTYWNE
– OD STRATEGII, PRZEZ KREACJĘ, PO WDROŻENIE.
OŻYWIAMY MARKI, OPOWIADAJĄC ICH FASCYNUJĄCE HISTORIE.

ROZWIĄZANIA
FUNKCJONALNE

WIODĄCE
KONCEPCJE

Łącząc najlepsze praktyki
z podejściem zorientowanym na klienta,
dostarczamy wymierne rezultaty.

TWÓRCZE
ZAANGAŻOWANIE
Stymulujemy
niewykorzystywane
pokłady kreatywności.

Jesteśmy zaufanymi doradcami,
odkrywamy i rozwijamy
potencjał marek.

WWW.GORILLA.AGENCY

DLACZEGO MY?

NASZĄ PASJĄ JEST SPRAWIANIE, BY KAŻDE DOŚWIADCZENIE DIGITALOWE
BYŁO DLA KLIENTÓW TAK WCIĄGAJĄCE, WYDAJNE I OPŁACALNE, JAK TO TYLKO MOŻLIWE.

SERWISY
WWW

WEB
DESIGN

APLIKACJE

BRANDING

WIDEO
PRODUKCJA

UX

E-COMMERCE

SOCIAL
MEDIA

JEDNA AGENCJA, JEDEN PUNKT KONTAKTU, OFERUJEMY NIESKOMPLIKOWANE ROZWIĄZANIA,
POZOSTAWIAJĄC CI WIĘCEJ CZASU NA TO, CO ROBISZ NAJLEPIEJ.
Stanowimy doskonałą równowagę między strategicznym
doradztwem, agencją interaktywną i software house.

Naszą misją są ciągła nauka, rozwój
i pasja do wszystkiego co cyfrowe.
WWW.GORILLA.AGENCY

DLACZEGO MY?

WSPÓŁPRACUJEMY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI PUBLICZNYMI I PRYWATNYMI,
AGENCJAMI KREATYWNYMI, START-UPAMI ORAZ ORGANIZACJAMI NON-PROFIT.

WWW.GORILLA.AGENCY

JAK PRACUJEMY

PROJEKTOWANIE I WDROŻENIE

1
ZAWSZE KORZYSTAMY
Z NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII I
NOWATORSKICH TRENDÓW,
PRZESTRZEGAJĄC NAJWYŻSZYCH
STANDARDÓW TWORZENIA
ROZWIĄZAŃ WEBOWYCH I
MOBILNYCH.

2
TWORZYMY NAGRADZANE
PRODUKTY CYFROWE
ORAZ DOŚWIADCZENIA WEBOWE
I MOBILNE, KTÓRE ANGAŻUJĄ,
INFORMUJĄ I PRZYNOSZĄ
REZULTATY.
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WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA

RAPORTY GOOGLE ANALYTICS

MAKIETOWANIE

PROJEKTY GRAFICZNE

DEVELOPMENT

BADANIA

RESEARCH ONLINE

RESEARCH SOCIAL MEDIA

WWW.GORILLA.AGENCY

PROCES PRODUKCJI

PROCES TWORZENIA ROZPOCZYNAMY OD ETAPU ANALIZY OBECNEJ SYTUACJI I NA JEJ
PODSTAWIE OPRACOWUJEMY SPÓJNĄ KONCEPCJĘ CAŁEGO PROJEKTU
1

5

PEŁEN SUKCES

2

6

URUCHOMIENIE SERWISU

3

7

8

4

NA KAŻDYM ETAPIE PROJEKTU JESTEŚMY ZORIENTOWANI NA ŚCISŁĄ WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM
WWW.GORILLA.AGENCY

METODOLOGIA PROJEKTU

WYKORZYSTYWANE METODYKI PROWADZENIA PROJEKTÓW

FAZA
KREATYWNA
W części kreatywnej, gdzie
skupiamy się na zaprojektowaniu
funkcjonalności, pracujemy
kaskadowo, gdyż kolejne etapy
prac często zależą od
wcześniejszych założeń
i ustaleń.

ARCHITEKTURA
INFORMACJI
MAKIETY
ANALIZA
AUDYT UX

PROJEKTY
GRAFICZNE

MODEL KASKADOWY

WATERFALL

FAZA
TECHNICZNA
W części technicznej, gdzie
skupiamy się na wykonaniu
i wdrożeniu projektu, pracujemy
z wykorzystaniem metodyki
Agile, która pomaga nam w
uzyskaniu oczekiwanej jakości
realizacji i eliminacji błędów.

HTML

TESTY

WDROŻENIE

METODYKI ZWINNE

AGILE
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METODOLOGIA PROJEKTU

VIDEOKONFERENCJE

WARSZTATY
I DYSKUSJE
Z KLIENTEM

BIURO
KLIENTA

UX / AI / GUI

ZARZĄDZANIE
PROJEKTEM
PM

Preferowanym przez nas modelem
współpracy z klientem w fazie
koncepcyjnej są warsztaty.
Mogą się one odbywać
w siedzibie klienta lub zdalnie.
W takich warsztatach uczestniczą osoby
zaangażowane w projekt po stronie klienta
oraz po stronie agencji.

DEDYKOWANY
ZESPÓŁ
PROJEKTOWY
TEAM

Do każdego projektu zapewniamy zespół
specjalistów, gwarantujący wysoki poziom realizacji.
W większości realizowanych projektów
to min. 6 specjalistów w fazie projektu.
Przy bardziej złożonych projektach,
liczba zaangażowanych osób rośnie
proporcjonalnie do zakresu prac.
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WSZYSTKIE SERWISY SĄ OPRACOWANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI SEO GOOGLE

Walidacja
kodu W3C
Mapa strony
XML

Analiza
Google Speed
Insights

Konstrukcja
metatagów

Hierarchiczne
oznaczenie
treści

Google
Images –
opisy zdjęć

SEO

Google meta
formats

WWW.GORILLA.AGENCY

CASE STUDIES

Air Greenland – CASE STUDY
Serwis Duńskiego operatora lotniczego

www.doradcasmaku.pl

KLUCZOWE ELEMENTY:

• Sprzedaż i rezerwacja
biletów online

• 3 wersje językowe
• Platforma .Net

Air Greenland jest duńskim operatorem lotniczym,
specjalizującym się w lotach na teren Grenlandii.
Podsumowanie projektu
Naszym zadaniem było stworzenie platformy w oparciu o
CMS Umbraco na platformie .Net.
Co zrobiliśmy
Opracowaliśmy całkowicie nowy, odświeżony wygląd
serwisu operatora lotniczego w oparciu o przygotowane
wcześniej makiety.
Platforma jest zintegrowana z systemem rezerwacji i
sprzedaży biletów lotniczych.

Serwis został opracowany w technologii RWD, co pozwala
między innymi na wyszukanie połączeń lub check-in za
pomocą tabletu bądź telefonu komórkowego.
Serwis powstał w 3 wersjach językowych – angielskiej,
duńskiej oraz kalaallisut – jednym z dialektów języka
grenlandzkiego.

MANHATTAN MINI STORAGE – CASE STUDY
PLATFROMA DO ZAKUPU I ZARZĄDZANIA SKRYTKAMI MAGAZYNOWYMI
DLA SIECI SKRYTEK W NOWYM JORKU
Ze względu na brak piwnic lokatorskich w większości mieszkań
zlokalizowanych na Manhattanie, tego typu usługi cieszą się dużą
popularnością.

www.doradcasmaku.pl

KLUCZOWE ELEMENTY:

•

•

Mechanizm dostosowujący
wyniki wyszukiwania - oferty
są dostosowywane w sposób
behavioralny, co oznacza że
proponowana oferta
dostosowuje się do
preferencji zakupowych
użytkownika.
Integracja z wewnętrznymi
systemami CRM.

Naszym zadaniem była optymalizacja ścieżki zakupowej, budowa
serwisu responsywnego, a także zintegrowanie go z systemami CRM i
ERP klienta, oraz systemem płatności realizowanym przez urządzenia
Magtek.
Kluczowe dla powodzenia projektu było zrozumienie specyfiki rynku
amerykańskiego, samej usługi oraz jej odbiorców. Grupą docelową
Manhattan Mini Storage są zarówno klienci B2C, jak i B2B.
Po złożeniu zamówienia, użytkownik może przejść do swojego panelu i
zarządzać szczegółami rezerwacji, np. zamawiać transport
przedmiotów do magazynu lub z niego, pod wskazany przez siebie
adres.
Platforma oferuje również szereg porad dla osób korzystających z
usług magazynowania.

I worked with Gorilla Agency on the complete redesign and development of a website for one of our brands,
and was very pleased with the team's quality of work as the project progressed through strategy, design, and
development phases. With me based in New York and Gorilla overseas, their flexibility and responsiveness was
crucial to a strong working relationship and a successful project.

Chris Padilla, Vice President, Digital Marketing, Edison Properties LLC

DZIENNIK.PL – CASE STUDY
Dziennik.pl jest wydaniem online gazety, skierowanej głównie do
starszej grupy wiekowej.

www.doradcasmaku.pl

KLUCZOWE
ELEMENTY:

• Uniwersalna siatka
pozwalająca na
zwiększenie ilości
kolumn

• Mega menu z

promowanymi
treściami i pogodą

• Nadanie większego

charakteru
społecznościowego
poprzez informacje o
komentarzach i
udostępnieniach treści

Podsumowanie projektu
W związku z coraz większą popularnością urządzeń mobilnych (2014
rok), wydawca serwisu dziennik.pl zwrócił się do nas z zadaniem
opracowania nowych makiet serwisu, a także strategii lepszej
prezentacji treści grupie docelowej.
Co zrobiliśmy
Ze względu na dość specyficzną grupę docelową 40+ i bardzo
wyśrubowane wymagania działu reklamy odnośnie ilości reklam w
serwisie, zadanie było wymagające.

Zaproponowaliśmy uniwersalną, nowoczesną siatkę artykułową,
opartą o układ 3-kolumnowy, z dużymi zdjęciami oraz dużym
czytelnym fontem. Ze względu na pewne limitacje systemu CMS,
musieliśmy zrezygnować z 4 kolumny dostosowanej do szerokiego
ekranu. Siatka została jednak tak zaprojektowana, aby dało się w
każdym momencie dołożyć 4, a nawet 5 kolumnę.
Na stronie głównej, zaproponowaliśmy wyróżnienie opinii ekspertów
piszących dla dziennika. Przy każdym artykule wyciągnęliśmy również
informacje społecznościowe, z ilością komentarzy oraz udostępnień
artykułu. Z naszej inicjatywy powstało również mega menu z
wyciągniętymi proponowanymi artykułami z poszczególnych działów
oraz informacją o pogodzie.
Projekt graficzny oraz wdrożenie koncepcji UX było po stronie IT
dziennik.pl

PROBELLO – CASE STUDY
MARKETPLACE DLA USŁUG BEAUTY ORAZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

www.doradcasmaku.pl

KLUCZOWE ELEMENTY:

•

•

Panel B2B do zarządzania
kalendarzem rezerwacji dla
placówki z algorytmami
pozwalającymi na
bezobsługowe przydzielanie
pracowników, z
uwzględnieniem limitów
sprzętu wymaganego do
wykonania usługi
Szerokie badania i analizy
użyteczności dla B2B i B2C

Nasza Agencja otrzymała zadanie zaprojektowania platformy, łączącej
usługodawców z branży urodowej i medycyny estetycznej z klientami,
poszukującymi takich usług. Stworzyliśmy również całą identyfikację
wizualną, w tym logotyp portalu. Następnym zadaniem było
wdrożenie oraz obsługa zaprojektowanej platformy.
Od strony użytkownika końcowego (B2C) serwis musiał zapewnić
intuicyjną i szybką ścieżkę wyszukiwania oraz rezerwacji usług, przy
jednoczesnej dostępności, zarówno na tradycyjnych komputerach, jak i
urządzeniach mobilnych.
Aby sprostać wyzwaniom, już na etapie projektowania serwisu,
zaangażowaliśmy wybranych usługodawców, od których zebraliśmy
listę wymagań dotyczących przyszłego systemu. Wysłuchaliśmy także
szczegółowych informacji o specyfice ich pracy. Na podstawie tych
informacji, opracowaliśmy dokumentację funkcjonalną serwisu, wedle
której zostały zaprojektowane wszystkie widoki, a także została
zaprogramowana mechanika serwisu.
Na tym etapie zostały też przeprowadzone badania UX, w tym
badania heurystyczne i sortowanie kart.

Agencja interaktywna Gorilla zaangażowała się już na pierwszych etapach, pomagając nam przekuć wizję w
szczegółową koncepcję usługi, którą finalnie stało się Probello. Agencja towarzyszyła nam od samego początku
pomagając ustalić realne cele biznesowe dla usługi, następnie przeprowadziła przez kolejne etapy pracy, poprzez
projektowanie, wdrożenie na przygotowaniu strategii komunikacji kończąc. Całość była prowadzona profesjonalnie i
z pełnym zaangażowaniem, w związku z tym polecamy Gorilla jako zaufanego partnera w biznesie.

Zespół Probello S.A.

DORADCA SMAKU – CASE STUDY
SERWIS SPOŁCZNOŚCIOWY
PLATFROMA WYMIANY PRZEPISÓW KULINARNYCH

•
•
•

www.doradcasmaku.pl

DoradcaSmaku.pl jest integralną częścią kampanii promocyjnej dla
produktów naszego klienta.

KLUCZOWE ELEMENTY:

Podsumowanie projektu
Naszym głównym zadaniem było uporządkowanie bogatej zawartości
strony, aby ułatwić jej przeglądanie.

320,000 przepisów,
artykułów i materiałów video
SMAKOMIERZ – poleca
przepisy od użytkowników,
mających podobne
preferencje kulinarne

Co zrobiliśmy
W fazie projektowania skupiliśmy się na atrakcyjnej zawartości
multimedialnej, prezentującej przepisy z obrazami i video.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, opracowaliśmy
dodatkowe narzędzia i funkcjonalności.

LODÓWKA – poleca dania,
które można przygotować z
aktualnej zawartości lodówki.

Na podstawie naszej regularnej współpracy z agencją Gorilla, możemy bardzo wysoko ocenić jej kompetencje
oraz zaangażowanie. Cenimy agencję za pełen profesjonalizm, dbanie o najdrobniejsze szczegóły
i wysoką jakość wykonywanych usług przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Sylwia Mordarska, Internet Marketing Manager, Prymat Sp. z o.o.

xSTORE.PRO – CASE STUDY
APP STORE DLA PLATFORMY FOREX

www.doradcasmaku.pl

KLUCZOWE ELEMENTY:

• Integracja z platformą
forex

• Sklep z aplikacjami
• 11 wersjii językowych

xStore.pro jest sklepem z aplikacjami dla platformy forex
oferowanej przez X-Trade Brokers Dom Maklerski.
Podsumowanie projektu
Naszym zadaniem było stworzenie platformy w oparciu o
CMS Presta Shop (wymóg klienta) i dostarczony layout
graficzny.
Co zrobiliśmy
Na platformie znajdują się aplikacje, które bezpośrednio z
poziomu strony xStore.pl, można dodać do swojego konta
na platformie forex.
Z samej platformy Presta Shop została wykorzystana część
do zarządzania produktami (aplikacjami) oraz warstwa
prezentacyjna. Kod w dużej mierze musiał zostać
przebudowany, aby sprostać wymaganiom klienta –
możliwości umieszczenia aplikacji i instalowania ich
bezpośrednio na platformie forex.
Platforma została przetłumaczona na 11 różnych języków.

PORTFOLIO

TVP serwis
i-teatr
RWD

EPG

VOD

ZOBACZ
ONLINE

PROBELLO
#marketplace
#beauty
#rezerwacja online
#e-commerce

AUTORSKI
CMS

B2B
B2C

STAŁE
WSPARCIE PO
WDROŻENIOWE

RWD

4000

ROBOCZO
GODZIN

ZOBACZ
ONLINE

B2B
B2C

Veolia Polska

#oryginalny layout spójny z CI

ZOBACZ
ONLINE

RWD

Doradca Smaku

#serwis społecznościowy #przepisy
#gamifikacja

B2C

AUTORSKI
CMS

STAŁE
WSPARCIE PO
WDROŻENIOWE
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ROBOCZO
GODZIN

ZOBACZ
ONLINE

INTEGRACJA
Z BAZĄ
PRZEPISÓW

PARALLAX

RWD

ZOBACZ
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ZOBACZ
ONLINE

Wynajem luksusowych
biur na Manhattanie

B2B
B2C

STAŁE
WSPARCIE PO
WDROŻENIOWE

AUTORSKI
CMS

SERWIS DO
GENEROWANIA
LEADÓW

Manhattan Mini Storage
#idea #development #utrzymanie

B2B
B2C

500 000
KLIENTÓW
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ROBOCZO
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