Изработка на презентационен уеб сайт от Valival за „Айгруп“ ЕООД

Вече повече от 10 години фирма „Айгруп“ ЕООД е сред лидерите на българския пазар в
производството на санитарно-хигиенни продукти – салфетки, кухненски и носни кърпички,
тоалетна хартия, мокри кърпи и други. Приоритет номер 1 за нас е удовлетвореността на
потребностите и желанията на клиентите. За да бъдем конкурентно способни и най-близо до
нашите клиенти ние се нуждаехме от добре поддържан презентационен сайт, който да дава
нужната информация за нас и нашите продукти.
Като професионалисти в своята област, които непрекъснато се стремят да предлагат
висококачествени продукти, за нас беше важно да работим с доказани професионалисти, които
ще разберат правилно нашите желани и идеология. За това избрахме да работим с дигитална
агенция Valival, на която поверихме изработката на нашия презентационен уеб сайт.
Екипът от дизайнери и програмисти с изключителна прецизност изпълниха всеки детайл от
нашето задание, като дори ни предложиха много добри идеи, които в последствие реализираха.
Така крайният резултат нашия сайт – LindyPaper.com надмина нашите очаквания.
Изработеният презентационен уеб сайт от Valival е съобразен с всички актуални тенденции.
Притежава красив и стилен дизайн, който е максимално изчистен, но изключително
функционален. Разделен е на няколко категории според предлаганите от нас продукти, с което
целим да улесним нашите клиенти в намирането на точната информация и артикул.
Освен, че изработиха наши уеб сайт, тези опитни специалисти продължават да стоят зад нашия
сайт, като се грижат изцяло за неговата техническа поддръжка. Това ни дава сигурност, което ни
помага да продължим да се развиваме в дигиталния свят.
Ние от „Айгруп“ ЕООД искаме да изкажем нашите специални благодарности към целия екип на
дигитална агенция Valival, който непрекъснато е до нас и ни помагат във всеки един момент.
Препоръчваме ги на всички вас, които желаете също като нас да бъдете горд собственик на
красив и добре поддържан презентационен уеб сайт.

