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W procesie tworzenia podstawow! i najwa"niejsz! funkcj# pe$ni przemy%lany 

projekt. Po co jednak wywa"a& otwarte drzwi, skoro mamy gotowe szablony? 

O trendach i tworzeniu makiet sklepów internetowych z Tymoteuszem B!kiem, 

specjalist! ds. UX w i-sklep.pl, rozmawia Dawid Marut.

Mówi!c najpro%ciej, jest to prototyp sklepu, który mo"emy analizowa&, te-
stowa& i konsultowa& z klientem. Pozwala sprawdza&, czy u"ytkownicy ro-
zumiej!, co skonstruowali%my i czy potra'! z tego prawid$owo korzysta&.

Makiety umo"liwiaj! nam przeanalizowanie ró"nych mo"liwo%ci organiza-
cji danego bloku, tre%ci czy nawigacji w celu znalezienia optymalnych roz-
wi!za(. Wykrycie i wyeliminowanie wi#kszo%ci b$#dów ju" na wczesnym 
etapie projektowania bezpo%rednio przek$ada si# na czas i jako%& realizacji.

Na pocz!tku musimy zna& priorytety, cele, pomys$ na sprzeda". Sposobów 
na ich poznanie jest wiele. My robimy to na podstawie rozmowy telefonicz-
nej oraz ankiety, podsy$anej  w momencie podj#cia wspó$pracy. Nast#p-
nie, za$o"enia te zestawiamy z potrzebami i oczekiwaniami potencjalnego 
u"ytkownika sklepu. Gdy mamy ju" wszystkie informacje, rozpoczynamy 
prace, zape$niaj!c przestrze( robocz! i rozmieszczaj!c elementy.

Kolejny krok to testowanie procesu zakupowego – sprawdzamy, czy jest 
on efektywny i daje zak$adany rezultat. Otrzymany w ten sposób prototyp 
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podsy$amy do akceptacji klienta poprzez konsultanta. Nast#pnie makieta w#druje 
do gra'ka. Ca$o%& to w skrócie: budowa, analiza, testy i mody'kacje – wszystko po 
to, by otrzyma& u"yteczny sklep.

-

Firmy, realizuj!ce projekty na podstawie szablonu, s! jak sprzedawca garniturów 
z jednym tylko modelem i rozmiarem, wmawiaj!cy ka"demu, "e %wietnie w nim 
wygl!da. Taka sprzeda" si# op$aca, bo w 30 sekund dokonujemy transakcji i mamy 
produkt. Czy jednak ostatecznie b#dziemy z tego zakupu zadowoleni tak samo, jak 
z wizyty u profesjonalnego krawca?

St!d te" tak cz#ste okre%lanie projektu „skrojonego” na miar# potrzeb. Odpowied) 
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wi#c jest prosta: je%li chcemy stworzy& sklep unikalny, wyró"niaj!cy si# na tle konku-
rencji oraz uwzgl#dniaj!cy potrzeby naszej grupy docelowej, powinni%my pomy%le& 
o dedykowanej makiecie.

G$ówn!, niezmienn! i najwa"niejsz! zasad! jest prostota i funkcjonalno%&. Nale"y 
pami#ta&, "e naszym celem jest sk$onienie u"ytkownika do zakupu towaru, musimy 
wi#c zrobi& wszystko, by mu u$atwi& ten proces. Dlatego te" nie wszystkie uwagi 
klientów wdra"amy, cz#sto jest to walka argumentów pomi#dzy tym, czego klient 
chce, a czego faktycznie potrzebuje.

-

Wraz z rynkiem zmieniaj! si# narz#dzia i trendy. Zmieniamy si# my, a tym samym 
%rodowisko i bod)ce, na które reagujemy. Powstaje coraz wi#cej stron internetowych 
i ludzie maj! mniej czasu na ich przegl!danie. Ma to ogromny wp$yw na projekto-
wane witryny, nie zmienia si# tylko cel.

Najlepszym przyk$adem s! tu urz!dzenia mobilne: jeszcze nie tak dawno, 
nikt nie wyobra"a$ sobie zakupów przez telefon. Obecnie obserwujemy 
nieprzerwany wzrost liczby tego rodzaju zamówie(, co wymusza na pro-
ducentach oprogramowania konieczno%& obs$u"enia klientów mobilnych. 
To spore wyzwanie dla projektantów i nie ma tu miejsca na szablonowe 
rozwi!zania.

Wystarczy, "e spojrzymy na list# najlepszych sklepów internetowych za-
równo w Polsce, jak i za granic!. Ka"dy z nich rozpoczyna$ od makiety, 
tworzy$ dedykowan! gra'k# i zmienia$ si# wraz ze zmian! panuj!cych 
trendów. Nowe elementy, uproszczony koszyk, od%wie"ona gra'ka – 
wszystko to wp$ywa na konwersj#.
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Szablonowe projekty nigdy nie rozwi!"! problemów specy'cznych dla danego biz-
nesu. Te z natury wymagaj! indywidualnego podej%cia. Nie ma czego% takiego, jak 
„standardowy sklep internetowy”, ka"dy czym% si# ró"ni od pozosta$ych. W dzisiej-
szych czasach "aden powa"ny e-biznes nie jest w stanie by& skutecznym bez User 
Experience. 

R E K L A M A

http://www.getresponse.pl/email-marketing/promo/konkurs-kreator-wiadomosci

