




Įmonė realybėje

Įmonė svetainėje

Greitai Kokybiškai Patikimai Greitai — tik per 1 h. Kokybiškai Patikimai

Kaip rašome mesKaip rašo kiti

Pabendravus su bet kurios įmonės direktoriumi, mes sužinome daugybę įdomių 
faktų, pvz. tai, kad įmonė turi sertifikatą, kurį visoje Lietuvoje gavo tik dvi įmonės, 
kad įmonės direktorius dalyvavo TV laidoje ir laisvalaikiu rašo straipsnius 
apie savo profesinę sritį.

Tačiau ką lankytojas mato šios įmonės svetainėje vietoj įdomaus prisistatymo?
 —,, Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę, esame jauna dinamiškai besivystanti 
kompanija, kurios specialistai su ilgamete patirtimi pasiruošę suteikti aukštos 
kokybės paslaugas palankiausiomis kainomis’’.

Visas procesas nuo įvažiavimo 
iki išvažiavimo iš plovyklos

užtrunka tik 1 val.
Turėsite sausą ir paruoštą 

darbui cisterną.

Įdiegėme kontrolės sistemą, kuri 
leidžia visada įsitikinti, kad 

darbas padarytas 
pilnai ir kokybiškai.

Išduodame visoje ES 
pripažįstamą

Europos valymo paslaugų 
pažymėjimą.

Geras įmonės pristatymas turi būti parodytas. Išsiaiškinsime,  kas jūs esate ir kas svarbu 
jūsų lankytojams, aiškiai, tiksliai  ir argumentuotai aprašysime jūsų 

privalumus ir paslaugas.





















Lyderiai renkasi Drupal Aukštasis mokslas ir Drupal

seb.lt — Lietuvos SEB bankas
dnb.lt — Lietuvos DNB bankas
teo.lt — TEO LT, AB
whitehouse.gov — Amerikos Baltųjų rūmų svetainė
economist.com — prestižinis Jungtinės Karalystės 
verslo, finansų, ekonomikos ir politikos savaitraštis
mtv.co.uk  — Britų MTV svetainė
monarchie.be — Belgijos karaliaus svetainė
www.teslamotors.com — Tesla Motors

Harvardo universitetas, 
Masačusetso technologijos institutas ir 
beveik kiekviena prestižinės Gebenės lygos 
mokykla naudoja Drupal
71 iš top 100 universitetų naudoja Drupal
28% iš visų .EDU svetainių naudoja Drupal

Naudojame lanksčią ir galingą sistemą Drupal. Ištestavome Wordpress, Joomla, CMS made simple, SilverStripe, 
ImpressPages, Prestashop, Magento, taip pat daugybę mažiau žinomų sistemų, tačiau Drupal išliko geriausias 

pasirinkimas nuo tos dienos, kai pirmą kartą ją išbandėme. Vertiname gerai apgalvotą ir orientuotą į ateitį 
architektūrą, taip pat beveik neribotas išplėtimo galimybes ir patogų jų realizavimą.







Šiandien jau beveik kiekvienas svetainių kūrėjas paruošia mobilią versiją, tačiau dažniausiai tam skiria per mažai dėmesio 
ir paprasčiausiai panaudoja standartinę elementų mažinimo ir pertvarkymo schemą. Rezultatas toks, kad lankytojai 

gauna milžiniškas nuotraukas ten, kur jos galėtų būti smulkios, arba vietoj taip dažnai reikalingo 
telefono numerio mato didelį slaidą.

Mes projektuojame mobilių versijų dizainą pagal konkrečius poreikius, kurie naršant telefone yra šiek tiek kitokie, negu 
naršant kompiuteryje.
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Daumantas Kirkutis
versliukai.lt kūrėjas

Jei Jūsų verslui tikrai reikia svetainės, tai overslas.lt — optimaliausias sprendimas. 
Pasitikiu šio sprendimo autoriais.

Sergej Oleškevič
Verslas kitaip ir Sparta Marketing įkūrėjas

Nedvejokite ir užsisakykite iš Optimalaus verslo.
Esu tikras, kad tai geriausias variantas Lietuvoje už tokią kainą.

Tomas Banišauskas
boredpanda.com įkūrėjas

Svetainės turi švarų ir gerai apgalvotą dizainą.
Svarbiausia, kad jos ne tik estetiškos, bet ir orientuotos į konkrečius tikslus




