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reklama

Nasza dotychczasowa 
strona miała już swoje 

lata i wcześ niejsze rozwią-
zania, które były dostępne 
w starszej wersji, wymagały 
aktualizacji do standardów zna-
nych z innych portali interneto-
wych. W związku z powyższym 
została opracowana całkowi-
cie nowa strona internetowa 
z nową szatą graficzną oraz bar-
dziej intuicyjną nawigacją. Na 
naszym portalu postanowiliśmy 
poszerzyć spektrum informacji 
technicznych, zawęzić sposoby 
wyszukiwania oraz naprowadzić 
zainteresowanych na branże 
i technologie, w których zasto-
sować można nasze urządzenia. 
Najważniejszym celem aktuali-
zacji strony SANYU.EU® ma być 
przejrzystość, świeżość i większa przystępność.

Z wieloletniego doświadczenia możemy wydedukować, jakie 
informacje mogą być najbardziej poszukiwane na naszej stronie, 
co było największą bolączką portalu i w jaki sposób „przepro-
wadzić” naszego Gościa do poszukiwanej tematyki. 

Nadal kontynuujemy 
dobre i sprawdzone prak-
tyki, jak np. umieszczanie 
realnych zdjęć naszych pro-
duktów (w tym grup pre-
zentowanych na stronach 
produktowych w technologii 
360°). Można nadal znaleźć 
na naszym portalu aktualne 
informacje poglądowe (karty 
katalogowe), jak i techniczne 
(instrukcje). Przymierzamy 
się również do publikacji na 
naszej stronie tzw. opraco-
wań „szybkich startów” dla 
najpopularniejszych aplikacji, 
a w przyszłości chcielibyśmy 
tworzyć dla naszych Klien-
tów krótkie filmiki, które 
pozwolą lepiej zrozumieć 
filozofię aplikacji z naszymi falownikami i softstartami.

Odświeżony sklep internetowy SANYU.EU® obecnie jest 
dostępny pod adresem sanyu.eu/sklep-online/. Naszym zda-
niem jest bardziej przyjazny dla użytkownika. Witryna uzbro-
jona jest w wyszukiwarkę produktów i filtrowanie. Narzędzia 
te pozwalają znacznie szybciej odnaleźć właściwe urządzenie. 

Nowoczesna odsłona strony SANYU.EU
Marcin Szewczyk

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa o nowej odsłonie naszej strony internetowej.
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W opisach produktów znajduje się więcej informacji dzięki 
czemu nie trzeba cofać się na witrynę główną w poszukiwaniu 
podstawowych danych technicznych.

Strona SANYU.EU® oraz sklep internetowy są przystosowane 
do wersji mobilnej, przez co obsługa na tabletach i smartfonach 
jest bardziej intuicyjna.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do odwiedzenia naszej 
witryny, jak i do kontaktu telefonicznego czy osobistego.

Zachęcamy również do lajkowania i komentowania naszych 
postów.

Serdecznie zapraszamy Państwa na odbywające się w War-
szawie w dniach 3–4 marca Międzynarodowe Targi Techniki 
Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej na stoisko nr 11.

SANYU.EU® 
Doradzamy, dobieramy najbardziej optymalne rozwiązanie, 

testujemy, pakujemy, wysyłamy i pomagamy przy pierwszym 
uruchomieniu… Serwisujemy gwarancyjnie i pogwarancyjnie.
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