
Створюємо цифрові продукти з інноваційним підходом



Artme - це
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Про нас
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Компанія, яка створює інноваційні продукти та впроваджує сучасний цифровий сервіс.

Ми розробляємо та запускаємо комплекс онлайн-інструментів, який підсилить імідж

вашої компанії: від створення сайту та фірмового стилю до сервісних інновацій.

Наші ідеї працюють на новий досвід та якісні враження ваших клієнтів, а відтак, 

на більшу зацікавленість вашим брендом та фінансовий успіх вашої справи.

роки на ринку

80+
реалізованих проектів

12,5%
Середній відсоток 


цільових дій (конверсій) 

на наших вебсайтах
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Власний продукт 


HR-сервіс Artme Talent



Наші  задоволені клієнти

Бренди
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Здійснюємо комплекс цифрових послуг
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Веб-сайти

• інтернет - магазини



• веб-сервіси



• корпоративні сайти



• лендинги



• промо-сайти



• спецпроекти



Послуги

Дизайн

• графічний дизайн

 

•  інтерфейси UI/UX



•  ілюстрація



• motion



• 3D





+ дизайн системи

(UI-кіти, системи сайтів, 

бібліотеки компонентів)

Брендинг

• фірмовий стиль 


• платформа бренду 


• комунікативна 
  стратегія



Комплекс

Ми залучаємо до 
спільної роботи 
перевірених 
спеціалістів зі сфер IT, 
маркетингу та 
PR-комунікацій. 


А також нішевих 
фахівців нашого 
HR-сервісу  
Artme Talent.

Інновації

• унікальні 

  сервісні рішення



• дизайн-спринти



• MVP



• Сustomer journey map





«Команда, яка працює для вас»

Люди
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17
спеціалістів в штаті

100+
перевірених партнерів 

• акаунт-менеджер



• проект менеджер



• продукт менеджер



• арт-директор



• дизайнер



• технічний директор



• розробник



• контент-менеджер

Команда проекту: При необхідності:

• ілюстратор



• 3д-дизайнер



• мовшн-дизайнер



• фотограф



• відеограф



• копірайтер



• маркетолог


Multimedia lab, BRO:, 
Dolphin, Yefimov та інші..

Спеціалісти

зі сфер Digital / IT / Art, 

які допомагають 

підсилювати наші проекти 
своїм унікальним підходом.

Партнери Творці з сервісу



Аналітика

• Завдання бізнесу



• Конкуренти



• Цільова аудиторія



• Маркетинг



• Поведінка споживача


• Компоненти 



• Розділи



• Обсяг роботи



• Маркетингові “фішки”



• Емоційна складова



• Інноваційні рішення


 



На основі проведеної 
аналітики ми формуємо 
потрібні рішення для 
майбутнього продукту. 

Враховуючи всі 
попередні дані, ми 
працюємо над 
дизайном та технічною 
складовою продукту.


Стратегія Структура Створення

Продукт готовий і 
настав час, щоб про 
нього дізнався світ.

Маркетинг

Фундамент

Будуваняння  будинку

Заселення мешканцями 

Етапи роботи над проектом

Процес
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Щоб створити якісний продукт,

без аналітики та стратегії не обійтися!

Важливо

Завдяки цим етапам у вас більше шансів 

досягти успіху та поставлених цілей
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Технології, які ми використовуємо

Cтек
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Back-end

• Python,  
JavaScript, PostgreSQL  
 

• Фреймворки:


• Хмари: 


django, flask
 

AWS, Google Cloud 
Platform





Front-end

• Html5 , css3

 vue.js 






(twig)
(sass/scss),

Дизайн

• Figma, Zeplin, 
Photoshop, Illustrator,

After Effects, InDesign,

Lightroom



• Адаптивний дизайн



• Стежимо за трендами

(Awwwards, Behance, 
Dribbble)



• Tilda

• WordPress 



 (лендинги, 
промо сайти, блоги, 
MVP)



ДодатковоМенеджмент

• Метадології: 


Таски: 

Месенджер: 

Agile, SCRUM



Trello, Notion



Telegram

• 

• 



Високий рівень клієнтського сервісу

Для вас
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Над проектом  
працюють команди, 

якими курує

проект менеджер 

Ретельний супровід.

Наші консультанти 
допоможуть вам на 

кожному етапі роботи

Звітуємо про хід 
роботи кожні 1-2 тижні


Команда оперативно 
реагує на зміни цілей 
та пріоритетів бізнесу

Документуємо та 
засвідчуємо робочі 

відносини нотаріально

Даємо результат, який перевищує ваші очікування!



Проекти
Розповіли, а тепер показуємо!



Bukovel
Авто-лижна навігація

У 2018 році до нас, тоді ще агенції Mount studio, 
звернувся найбільший в Україні гірськолижний 
курорт Bukovel із завданням розробити автолижну 
навігацію для їхніх доріг і трас.



Створити сучасну, зрозумілу навігацію для 
туристів, яка допоможе орієнтуватися у просторі 
(не заблукати, не переплутати складні траси з 
простими). 



Дослідили 68 кілометрів трас, зафіксувавши ті 
позиції, де потрібно розмістити відповідні знаки.

Запропонували класифікувати складні зони згідно 
кольорів, а також маркувати траси.

Розробили простий для сприйняття дизайн, який 
добре видно за будь-яких погодних умов.



Сотні відгуків щодо ефективності нових знаків.

Кількість заблукалих зменшилася із 15% до 2%.

Відповідно, поменшало трагічних випадків.


Мета: 


Рішення:


Результат:


Рендери

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/120GLQ4qs3Yu2A8iEdaYzs6YBOgnb0bqa


Kevin Murphy
Сайт-каталог

Австралійський бренд засобів для волосся 
преміум-класу, який заснував один із кращих 
стилістів у світі Kevin Murphy.



 

Вихід на ринок Європи, США та Канади. 


Розробили мультимовний каталог

 у мінімалістичному стилі, який наслідує дизайн 
пакування бренду.

Основний задум — показати в ролі персонажів 
жінок з європейською та американською 
зовнішністю для персоналізації кожного із ринків.



Протягом року бренд здобув популярність у  
Польщі, Німеччині, Англії, Франції та Італії. Успішно 
заявив про себе на ринку США.

Сайт компанії відвідало 3500000+ людей, продано 
120 тисяч одиниць товару. Також бренд налагодив 
дропшиппінг і  розвинув франчайзинг.


Мета:

Рішення: 


Результат:


https://kevinmurphy.com.au/

https://kevinmurphy.com.au/


Brest International 
Investment Forum
Промосайт

У 2019 році до нас звернулися організатори 
Міжнародного форуму ділових контактів, який 
щороку відбувається у Бресті і сполучає ринки 
Європи та Євразії.



Збільшити кількість учасників форуму.



Ми провели глибинне дослідження потреб 
цільової  аудиторії. На основі даних сформували 
чітку інформаційну стратегію, яка давала відповіді 
на всі ключові питання. Підсилили її візуальним 
стилем, який підкреслював соціальний статус 
гостей форуму.



Завдяки ефективній комунікації та цільовим 
маркетинговим діям, форум отримав 1300+ 
реєстрацій та 880 учасників заходу, що втричі 
перевищує кількість попередніх років.


Мета: 


Рішення:


Результат:

https://brest-forum.by/

https://brest-forum.by/


Invest Energy
Корпоративний сайт та брендинг

Енергетична компанія, яка займається 
переробкою біоресурсів, будівництвом доріг, а 
також пожежною безпекою.



Популяризувати новітні екотехнології на 
українському ринку.



Щоб продемонструвати ввесь багатогранний 
спектр послуг, які надає компанія, розробили 
відповідний брендинг та веб-сайт.

Основним акцентом була обрана інноваційність, а 
дизайн ми створили витриманим та спокійним.



Два держзамовлення: з України та Польщі. Сотні 
приватних замовлень на встановлення сонячних 
панелей.






Мета: 


Рішення:


Результат:


https://ik-energy.com/

https://ik-energy.com/


Sunlight 
Сайт-каталог

Виробники систем захисту від сонця, які 
проектують накриття для житлових споруд, 
закладів харчування та пляжного відпочинку.



Перевести бізнес із локального (в  
Івано-Франківську) на всеукраїнський рівень.



Розмістили весь асортимент товару в зручному 
онлайн-каталозі, детально презентувавши кожен 
із продуктів. 



Завдяки сайту виробник розвинув базу своїх 
клієнтів на території України та залучив іноземних 
партнерів.


Мета: 


Рішення: 


Результат:


https://sunlight.com.ua/

https://sunlight.com.ua/


Лаунж-бар Groove
Сайт на платформі Tilda

Мережа сучасних лаунж-барів в Одесі для 
приємного і комфортного проведення часу.



Збільшити відвідуваність закладів, додавши опцію 
бронювання столів у режимі онлайн та створивши 
на сайті інтерактивну галерею світлин.



Впровадили зручну систему бронювання та 
можливість завантажувати фото з галереї на сайті.

Ключовим акцентом став дорогий мінімалістичний 
дизайн із використанням WOW-ефектів, який 
продемонстрував стиль і атмосферу закладів.



Трафік сайту перевищив 5000+ за місяць. Завдяки 
цьому кожен із закладів мережі отримує 
40+ бронювань щодня.

Також із онлайн-галереї завантажили більше 3 
тисяч світлин, що підтвердило актуальність цієї 
можливості для аудиторії закладів.





Мета: 


Рішення: 


Результат:


https://groove.od.ua/

https://groove.od.ua/


Давайте працювати разом!
Ми готові творити для вас іноваційні, креативні 

рішення, які принесуть результат вашому бізнесу


+38 (095) 94-45-497

 artme.platforma@gmail.com

https://artme.company/

Володимир Яковчук (Sales manager)

https://artme.company/
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