foto
tekst

Produkt 1

Podkategoria 1

klawisz do konfigurowania (jeżeli
produkt da się skonfigurować)

Kategoria 1
Produkt 2
Oferta

Podkategoria 2
itd.
Kategoria 2

Dowolna ilość pod-zakładek w
zależności od przygotowanej treści

itd.

O firmie

Skonfiguruj

Dane teleadresowe

Etap 1 - Pobranie miary

Kontakt

Gdzie kupić (salony do prod.
seryjnych)
Tytuł

Proces produkcji

Treść
Informacje ogólne

Galeria
Pliki do pobrania
Linki

Wykonanie produktu. Infografika z
możliwością klikania w poszczególne etapy
zaprezentowane graficznie. Po kliknięciu w
dany etap - wyświetla się informacja na jego
temat (np. pod infografiką) Tego typu
elementy nie będą edytowane z CMS’a

Etap 2 - Zaprojektowanie i wstępna
produkcja produktu
Etap 3 - Przymiarka
Etap 4 - Wykończenie produktu

Aktualność 1

Etap 5 - Odbiór/wydanie produktu

Dowolna zawartość
- dodawana przez COP

Aktualności/informacje
(przydzielane do poszczególnych
działów)

Video
j/w

Dowolna treść
tekst
Pytanie i odpowiedź 1

Aktualność 2
itd.

foto
tekst
video

Produkt 1

pliki do pobrania

Kategoria 1

Dla Pacjenta = Poradnik Pacjenta
(baza wiedzy, artykuły, porady itp z
podziałem na kategorie)

Dowolna ilość

video
Pytanie i odpowiedź 2

j/w

Pytanie i odpowiedź 3

j/w

itd.

Podkategoria 1

pliki do pobrania

galeria

Kategoria 1
Produkt 2

Kategoria 2

j/w

Kategoria 3

j/w

Oferta

Podkategoria 2

Konfigurator pozwalający krok po
kroku wybrać elementy i zobaczyć
orientacyjną cenę skonfigurowanej
protezy

itd.
Kategoria 2

Cała kończyna górna

Kategoria 3
itd.

Kończyna górna

Dowolna treść

Info + przedział cenowy od do

Mechaniczne

Info + przedział cenowy od do

Ramię (j/w)
Przedramię (j/w)

tekst
galeria

Kosmetyczne

Ręka (j/w)
Pytanie i odpowiedź 1

pliki do pobrania

Produkty seryjne
Kategoria 1

video
j/w

Pytanie i odpowiedź 2

j/w

Pytanie i odpowiedź 3

Dla Pacjenta = Poradnik Pacjenta
(baza wiedzy, artykuły, porady itp z
podziałem na kategorie)

Mobis 1 (opis co to jest zanim
kliknę dalej)
Cała kończyna dolna

COP - strona

itd.

Produkty
indywidualne

Kategoria 2

j/w

Kategoria 3

Zasada działania

Widzimy rysunek człowieka z
możliwością wybrania kończyny,
której dotyczy proteza

Mobis 4 (j/w)

Po wyborze danej kończyny mamy
do wyboru następujące warianty

Mobis 1 (opis co to jest zanim
kliknę dalej)
Kończyna dolna

Lista galerii zdjęć ze zdjęciem
tytułowym - po wybraniu galerii
przejście do danej galerii i
przeglądanie zdjęć

Mobis 2 (j/w)
Mobis 3 (j/w)

Konfigurator

j/w

Ustal swoją mobilność (do wyboru
4 stopnie mobilności)

Propozycje protez z przedziałem
cenowym od do (3-4 modele z
krótkim opisem i orientacyjną ceną)

Udo

Ustal swoją mobilność (do wyboru
4 stopnie mobilności)

Propozycje protez z przedziałem
cenowym od do (3-4 modele z
krótkim opisem i orientacyjną ceną)

Mobis 2 (j/w)
Mobis 3 (j/w)

Galeria

Mobis 4 (j/w)

Aktualności (tylko z tego działu)

Mobis 1 (opis co to jest zanim
kliknę dalej)

Gdzie kupić - mapa z salonami
(goole maps + adresy)
Lista galerii zdjęć ze zdjęciem
tytułowym - po wybraniu galerii
przejście do danej galerii i
przeglądanie zdjęć

Podudzie

Mobis 4 (j/w)
Instrukcja do KROKU 2

Informacje ogólne (opis badania)

Badanie stóp

Imię

Umów się na wizytę
Umów się na wizytę - formularz do
umówienia się na wizytę

Wkładki ortopedyczne

Aktualności (tylko z tego działu)
Lokalizacja

Nazwisko
tel. kontaktowy
informacja - oddzwonimy na
podany numer telefonu

Galeria

Lista galerii zdjęć ze zdjęciem
tytułowym - po wybraniu galerii
przejście do danej galerii i
przeglądanie zdjęć

Galeria
Podologia

Aktualności (tylko z tego działu)

Zabiegi
Cennik

Produkt 1

Umów się na wizytę

Produkt 2

Leje

Sklep internetowy na subdomenie

Możliwość podpięcia Google
Analitics

zdjęcie + opis

Produkt 3
itd.

Sklep Internetowy (przejście do
sklepu internetowego np. na
subdomenie)

Produkt 1

Elementy i części protetyczne

Menu z wyborem elementów
protetycznych i opisane

Stawy kolanowe

zdjęcie + opis

Produkt 2
Produkt 3
itd.
Produkt 1

Stopy protezowe

zdjęcie + opis

Produkt 2
Produkt 3
itd.

Wybór głównych działów (produkty
seryjne, indywidualne, podologia,
Badanie stóp)
Zadaj pytanie
Umów sie na wizytę
Konfigurator

Panele/boxy - kierujące do
podstron - zaprezentowane w
graficznej formie

Znajdź element - wyszukiwarka
elementów

Strona główna (zawartość i funkcje)
Tekst - treść

Menu górne (zawierające wszystkie
zakładki)
Slider będzie można dowolnie
modyfikować - na początek
przygotowane zostaną 2-3 odsłony

Zdjęcia w treści
Zakładki - strona www

Slider ze zmieniającą się grafiką
Google Analitics

Analityka

ENG
GER
RUS
tłumaczenia tekstu
dostarcza COP

Każda zakładka
(podstrona) może
zawierać:

Zdjęcia (galerię)
Video (link do YT lub Vimeo)
Pliki do pobrania (dowolne)
Każda edytowalna z CMS

PL

4 wersje językowe
(sklep tylko w PL)

Widok 3 rodzajów produktów

Strona ostatnia z konfiguracją

Średni cenowo
Droższy

Wyślij zapytanie
Umów się na wizytę
Dane tel./ adres

Obok rysunku będzie też instrukcja
„KROK 1 - wybierz kończynę”

Rodzaje badań

Lista galerii zdjęć ze zdjęciem
tytułowym - po wybraniu galerii
przejście do danej galerii i
przeglądanie zdjęć

podpowiedź na każdym kroku

Najtańszy

Mobis 2 (j/w)
Mobis 3 (j/w)

Galeria

Aktualności (tylko z tego działu)

Produkty do samodzielnego
wprowadzenia

Ustal swoją mobilność (do wyboru
4 stopnie mobilności)

Propozycje protez z przedziałem
cenowym od do (3-4 modele z
krótkim opisem i orientacyjną ceną)

