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Projekt i wykonanie: Smart Pixel

Telefon: (+48) 730-209-608

Dziękujemy za wybór naszego szablonu Adwokato! Dołożyliśmy wszelkich starań aby ten
szablon strony internetowej był nowoczesny, wyróżniający się wyglądem i prosty w edycji. W
przypadku dodatkowych pytań lub jakiś problemów w pracy z szablonem skontaktuj się z
nami, chętnie Ci odpowiemy!

Zobacz szablon
online

Zacznij edytować
szablon

Zobacz film

1. Opis szablonu
Adwokato to nowoczesny, przejrzysty i przykuwający wzrok szablon strony
internetowej stworzony specjalnie z myślą o kancelarii adwokackich lub dowolnej
profesji związanej z prawem. Zebraliśmy najciekawsze pomysły i najnowsze trendy w
stronach internetowych o tematyce prawnej i wprowadziliśmy je do naszego szablonu.
Szablon stworzony jest w technologii WebWave posiadającej system zarządzania
treścią i przede wszystkim bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze kreator stron
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internetowych typu „przeciągnij i upuść” za pomocą, którego w łatwy sposób będziesz
mógł edytować szablon i to bez znajomości kodowania!

2. Cechy charakterystyczne szablonu
✔ Szablon jest pełni darmowy!
✔ Grafika szablonu jest stworzona specjalnie pod tematykę prawa.
✔ Szablon składa się z 2 podstron: Strona główna oraz Blog.
✔ Szablon posiada Blog ➞.
✔ Posiada formularz kontaktowy.
✔ Wyraźny i widoczny przycisk zachęcający do kontaktu telefonicznego (call to action).
✔ Nowoczesny, przejrzysty i elegancki wygląd.
✔ Design szablonu zgodny z najnowszymi trendami.
✔ W pełni responsywny, dostosowany do urządzeń mobilnych.
✔ Posiada intuicyjny i łatwy w obsłudze system zarządzania treścią (CMS).
✔ W pełni edytowalny, dzięki temu dowolnie możesz zmienić wygląd lub treść szablonu,
zmienić układ strony a nawet dodać nowe podstrony.
✔ Nie wymaga znajomości programowania.
✔ Szablon jest przyjazny SEO.
✔ Zoptymalizowany pod względem szybkości wyświetlania.
✔ Funkcjonalne czyli zaspokające potrzeby użytkowników.
✔ Szablon można dostosować także do firmy z innej branży, wystarczy zmienić
kolorystykę, zdjęcia i tekst.
✔ Szablon stworzony w polskiej technologii WebWave, która posiada unikalny kreator stron
www typu „przeciągnij i upuść”.
✔ Strona stworzona na tym szablonie posiada panel administracyjny do zarządzania witryną.
✔ Szablon posiada stronę błędu 404 ➞
✔ Szablon ma 3 ikony social media, które oczywiście możesz zmienić na inne i podlinkować
do firmowych profili.
✔ Szablon posiada dedykowane tematycznie i dopasowane kolorystycznie do strony ikony,
które podkreślają charakter szablonu oraz dają +100 do wyglądu strony.

3. Możliwości i edycja
Szablon strony internetowej Adwokato jest w pełni edytowalny a to znaczy, że możesz
w nim zmienić niemal wszystko, a w tym m.in: kolor i rodzaj czcionki, edytować i
dodawać nowe teksty oraz nagłówki, zmienić zdjęcia i dodawać świeże obrazki, zmienić
kolory główne strony, wkomponować w witrynę dodatkowe sekcje na stronie głównej
lub nawet dodać zupełnie nowe podstrony do witryny. Możesz dowolnie rozbudować
całą stronę internetową opartą o ten szablon, nie ma limitu oprócz własnej wyobraźni,
czasu i umiejętności.

Niektóre z możliwości edycji szablonu:
•
•

możesz zmienić kolor i rodzaj czcionki na inny,
tekst i nagłówki są w pełni edytowalne,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zmienić logo firmy,
możesz zmienić kolorystykę strony,
zdjęcia można podmienić lub dodać nowe w dowolnym miejscu na stronie,
możesz dodać slajder na stronę główną,
możesz dodać video na stronę,
pod szablon (stronę) możesz podłączy narzędzie do analizy ruchu np, Google
Analytics,
szablon obsługuje taki format grafik jak: jpg, png, svg, gif,
szablon obsługuje taki format video jak mp4,
możliwość dodania nowych podstron do szablonu (bez limitu),
możliwość dodania nowych sekcji do konkretnej podstrony,
dodaj mapę Google do strony,
szablon jest przyjazny SEO,
każdy element na stornie jest edytowalny,
możesz zrobić kopię szablonu w dowolnym momencie,
podłącz własną domenę pod szablon,
strona podpięta pod ten szablon ma automatycznie robione kopie zapasowe i nie
musisz się martwić, że coś zepsujesz,
pod witrynę stworzoną na tym szablonie możesz podpiąć pocztę e-mail,
i wiele, wiele innych możliwości.

4. Pierwsze kroki
Jak wspomnieliśmy wcześniej szablon został stworzony w technologii WebWave.
Jest to zaawansowany kreator stron www, który umożliwia tworzenie witryn o dokładnie takiej
szacie graficznej, jaką sobie wymarzymy z dokładnością co do pixela. Co więcej, każda
stworzona w tym narzędziu witryna posiada wbudowany i przede wszystkim prosty w obsłudze
panel CMS (system zarządzania treścią). Dzięki temu w WebWave można tworzyć komercyjne
projekty stron internetowych jak i wykorzystać go do stworzenia prostej witryny dla małego
biznesu.
Poniżej znajdziesz bazę wiedzy, która pomoże ci w stawianiu pierwszych kroków w obsłudze
kreatora, po prostu kliknij na tekst a przeniesiesz się do strony z wiedzą. Jeśli jednak znasz
WebWave to możesz pominąć ten dział i zacząć samodzielnie edytować szablon.

Pierwsze kroki w tworzeniu
strony internetowej

Jak obsługiwać kreator i
dodawać elementy

Dzięki tym informacjom łatwo stworzysz
swoją stronę internetową

Tu zapoznasz się z WebWave i dowiesz się
wszystkiego o funkcjach, dzięki którym
zbudujesz wspaniałą stronę internetową

Dostosowanie do urządzeń
mobilnych

Pozycjonowanie i marketing

Spraw by Twoja strona była czytelna na
tabletach i telefonach
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Pokaż się w internecie i przyciągnij nowych
klientów

Efekty i animacje
Nadaj swojej stronie www niepowtarzalnego
charakteru

Podłączanie wtyczek i
integracje z innymi systemami
Dodatkowe funkcjonalności od innych
dostawców

Inne pomocne materiały:
Baza wiedzy ➞

Moja pierwsza
strona ➞

Promocja strony i
SEO ➞

Ustawienia domeny
➞

Jak zrobić stronę
www? ➞

Jak zrobić własny
sklep ➞

Optymalizacja
strony ➞

Kompletny
poradnik SEO ➞

Ustawienia
poczty ➞

5. Wsparcie
Jeśli to jest Twój pierwszy kontakt z kreatorem WebWave to mogą się czasem pojawić
problemy z cyklu „jak to zrobić” albo niechcący coś zepsuć w szablonie i nie potrafić tego
naprawić. Nie martw się to normalne, pierwsze kroki zawsze są najtrudniejsze ale potem jest
już tylko z górki.
Jeśli będziesz potrzebować pomocy, porady czy interwencji to zgłoś się do nas a pomożemy Ci.
Jeśli będziesz też potrzebował doradztwa, pomocy lub wdrożenia i zaprojektowania sklepu
internetowego, nowej strony www, filmu promocyjnego, animowanego logo firmy, usługi
pozycjonowania witryny, prezentacji powerpoint lub usługi prowadzanie firmowego social
media to zgłoś się do nas a przygotujemy dla Ciebie najlepszą ofertę i wycenę.
W przypadku dodatkowych pytań lub jakiś problemów w pracy z szablonem skontaktuj się z
nami, chętnie Ci odpowiemy!

Serdeczne pozdrowienia!
Piotr Bąk
Tel. +48 730-209-608
E-mai: piotr@smartpixel.net.pl
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