
Analyzeo – sposób na Twoją idealną 
stronę internetową



97%
stron internetowych nie spełnia 
oczekiwań odwiedzających je osób.

Użytkownicy najczęściej skarżą się na mało 
intuicyjny projekt graficzny i nieprawidłowe 
rozmieszczenie kluczowych elementów. 
Problemy ze znalezieniem najważniejszych 
treści powodują, że szybko porzucają 
nieprzyjazne serwisy. Poznaj zachowanie 
swojego użytkownika i dostosuj stronę 
internetową do jego potrzeb. 

Problem

Źródło: www.forrester.com



64%
kupujących

wybierze inny e-sklep, jeśli 
pojawią się problemy 

podczas dokonywania przez 
nich zakupów

88%
internautów

nie powróci na stronę, która 
sprawiła im problem podczas 

użytkowania

Dla prawie 50%
użytkowników nawet 

JEDNA PRZESZKODA
w korzystaniu ze strony internetowej 

może negatywnie wpłynąć 
na postrzeganie przez nich firmy.

Statystyki

Źródło: www.econsultancy.com



Rozwiązanie

Mapa Przewijania

Kolor czerwony to miejsce przeglądane 
najczęściej, a niebieski - najrzadziej. Dzięki mapie 
przewijania wiesz gdzie należy przenieść treści by 
były lepiej widoczne.

Mapa Obszarów

Pokazuje, gdzie klikają Twoi użytkownicy. 
Im cieplejszy kolor, tym obszar jest 

bardziej popularny.



Mapa Kliknięć

Rozwiązanie

Każdy klik rejestrowany jest jako punkt. 
Dzięki temu doskonale wiesz np., że przycisk 

powinien być większy. 

Mapa Aktywności

Zdjęcia, pola w formularzach i linki to elementy 
strony www, które angażują użytkownika do 
wykonania akcji. Mapa aktywności pokazuje jak 
dużą cieszą się popularnością.



Wnioski:
Mapa 
Kliknięć

Przed Po

Zbyt mały lub źle skonstruowany 
przycisk to utracona szansa np. 

na pozyskanie klienta. Użytkownicy 
mają problem z kliknięciem 

we właściwy punkt.

Zwiększając rozmiar przycisku ułatwisz 
użytkownikowi korzystanie z Twojej 

strony. Klienci będą wspominali wizytę 
w Twoim serwisie pozytywnie.



Przed Po

Wnioski:
Mapa
Przewijania

Reklama umieszczona w złym miejscu 
będzie pomijana. Wykorzystaj wiedzę jaką 
daje Analyzeo i umieść ją dokładnie tam 

gdzie są Twoi użytkownicy.

Przenosząc reklamę zgodnie z raportem 
docierasz do większej ilości osób, które 

mają kontakt z promowaną ofertą. 
Znacząco zwiększysz szanse na sprzedaż.



Analyzeo jest 
dla każdego!
Szybka instalacja usługi, prosta 
obsługa platformy analitycznej, 
intuicyjne raporty.

Korzystanie z Analyzeo nie wymaga 
specjalistycznej wiedzy. Instalacja 
usługi to tylko 2 minuty. Panel do 
analizy danych zawiera wyłącznie 
niezbędne funkcje. Raporty 
prezentowane są w postaci map 
kolorów. Użytkownicy sami wskazują Ci 
kierunek rozwoju – wykorzystaj to!

Przystępność



Zaufali nam
Prowadząc sklep internetowy byłem przekonany, że skoro lampy sprzedają się dobrze, to nie 
muszę nic zmieniać. Byłem w błędzie. Po przeanalizowaniu zachowania użytkowników przy użyciu 
Analyzeo dowiedziałem się z czym mają problemy. Od momentu wprowadzenia zmian moja 
sprzedaż wzrosła o kilkadziesiąt procent. 

Marcin Hoff – exclusivelights.eu



Skontaktuj się

Kontakt:
contact@analyzeo.com
(+48) 22 299 54 96

AlterPage Sp. z o.o.
ul. Alzacka 16/2
03-972 Warszawa

Michał Strzelczyk
Chief Technology Officer

michal.strzelczyk@analyzeo.com

+ 48 513 196 371

Piotr Sobieszczak
Chief Marketing Officer

piotr.sobieszczak@analyzeo.com

+ 48 600 337 557

Jakub Puczyłowski
Sales Director

jakub.puczylowski@analyzeo.com

+ 48 606 242 774

Nieustannie pracujemy nad tym, żeby Analyzeo spełniało 

Twoje oczekiwania. Jeśli masz pytania odnośnie działania 

platformy jesteśmy do Twojej dyspozycji.


