


Izstrādājam mājas lapas

Droši, kvalitatīvi, atbildīgi

Labākie veiksmīga biznesa Internetā risinājumi – no izveidošanas līdz veicināšanai.

Mūsu uzņēmums profesionālu IT pakalpojumu nodrošināšanai izmanto uzkrāto pieredzi un 

modernās Web tehnoloģijas. Jau vairāk nekā 9 gadus mēs dažādiem uzņēmumiem un 

privātpersonām palīdzam strādāt efektīvāk. Mūsu misija - palīdzēt ikvienam, kas sadarbojas ar 

mums, lai sasniegtu viņa personīgo mērķi.



• Mājas lapu izstrādes pieredze vairāk nekā 9 gadi

• Modernas tehnoloģijas un dizains

• Meklētājprogrammas optimizācija un veicināšana

• Mobilo ierīču atbalsts (responsive)

• Izpratne par klienta biznesa mērķiem

• Oficiāla rēķina piestādīšana

• Turpmākās attīstības atbalsts

Mūsu priekšrocības



Par kompāniju

Web studija RIGHTWAT — eksperts profesionālas mājas lapu izstrādes un 

uzņēmējdarbības atbalsta internetā jomās.

Mūsu uzņēmums profesionālu IT pakalpojumu nodrošināšanai izmanto uzkrāto 

pieredzi un modernās tehnoloģijas. Jau vairāk nekā 9 gadus mēs dažādiem 

uzņēmumiem un privātpersonām palīdzam strādāt efektīvāk.

Iedziļināšanās klienta biznesa pasaulē — tas ir mūsu veids, kā atrast precīzus, 

skaistus un modernus risinājumus. Mēs atrodam optimāli kvalitatīvas idejas, lai, 

izmantojot internetu, uzlabotu mūsu klientu uzņēmējdarbības efektivitāti.



Galvenais mūsu kompānijas princips ir cieša sadarbība ar klientu, kuras gaitā mēs veicam jūsu uzņēmējdarbības un tās stipro pušu analīzi, 

izpētām galvenos kompānijas konkurentus, apzinām mērķa auditorijas vēlmes. Tas viss ļauj mums radīt unikālu un efektīvu produktu.

Mūsu risinājumi ir balstīti uz CMS Joomla 3 platformas — mājas lapu izstrādes atvērtā koda sistēmu pasaules tirgus līdera, kas šobrīd 

piedāvā lielu skaitu paplašinājumu dažādu mājas lapu veidu īstenošanai.

Mēs nenodarbojamies ar programmēšanu no nulles un mums nav nepieciešams liels personāls, mūsu komanda ķeras tikai pie tiem 

projektiem, par kuriem ir pilnībā pārliecināta — tas palīdz sasniegt maksimālus rezultātus un ievērojami samazināt izstrādes izmaksas.

Mēs "neslēpjamies" no klienta aiz darba uzdevuma uz 100 lapām. Mūsu DU — tas ir individuāls komerciāls piedāvājums, kas balstās uz 

uzņēmuma darbības analīzi, un pasaules līderu moderno mājas lapu izstrādes piemēri šajā jomā.

Mēs zinām, kā kvalitatīvi un savlaicīgi paveikt darbu. Un cenšamies, lai par sadarbību ar mums klientiem rastos tikai labi iespaidi.

Papildus mājas lapu izstrādei mēs piedāvājam kompleksus jūsu uzņēmējdarbības un ideju atbalsta un veicināšanas pakalpojumus. Starp 

mūsu pakalpojumiem — mājas lapu izvietošana un administrēšana, kā arī reklāmas kampaņa meklēšanas un mediju konteksta tīklā 

Google.

Mūsu misija — palīdzēt ikvienam, kas sadarbojas ar mums, lai sasniegtu viņa personīgo mērķi.



Mūsu studija piedāvā profesionālu Mājas lapu 

izstrādi — no lapām-vizītkartēm līdz 

korporatīvajiem risinājumiem, izmantojot unikālu 

pieeju jūsu uzdevumu risināšanai.

Iedziļināšanās klienta biznesa pasaulē — tas ir 

mūsu veids, kā atrast precīzus, skaistus un 

modernus risinājumus. Tas ļauj mums radīt 

unikālu un efektīvu produktu.

Mēs nenodarbojamies ar programmēšanu no 

nulles un mums nav nepieciešams liels personāls, 

mūsu komanda ķeras tikai pie tiem projektiem, 

par kuriem ir pilnībā pārliecināta.

Mēs zinām, kā kvalitatīvi un savlaicīgi paveikt 

darbu. Un cenšamies, lai par sadarbību ar mums 

klientiem rastos tikai labi iespaidi.
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Mājas lapas izstrādes process mūsu studijā

① Kompānijas darbības analīze

② Mājas lapas dizains un stils

③ Struktūras un navigācijas projektēšana

④ Projekta tehniskās sastāvdaļas

⑤ Aizpildīšana ar informāciju

⑥ Testēšana un palaišana internet

⑦ Ieteikumi un mājas lapas darbības vadlīnijas
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