Izdelujemo učinkovite spletne strani,
ki prinašajo nove stranke in večajo ugled.

visoke uvrstitve
v iskalnikih

več povpraševanj
preko spletne strani

več naročil
in novih strank

Vaša spletna agencija
Strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami in širokim spektrom znanja za
produkcijo učinkovitih spletnih rešitev, vam prijazno svetujemo na vsakem
spletnem koraku.
S celostnimi rešitvami poskrbimo za vse, kar potrebujete za popoln spletni
nastop.
Nenehno spremljamo tehnološke in oblikovalske trende na svetovnem
spletu in poskrbimo, da je vaše spletno mesto izdelano v skladu z njimi.
Preučimo vašo dejavnost in konkurenco ter prilagodimo spletni nastop
vaši ciljni publiki.
Izdelamo marketinško učinkovito spletno mesto, ki bo vsebinsko logično
zasnovano in tržno usmerjeno.
Spletne strani gradimo na način, da se v iskalniku Google uvrščajo na
najvišja mesta.
Vsebine spletnih mest lahko s kateregakoli računalnika ali kraja na enostaven
način urejate sami.

Stopite v stik z nami

01 565 32 61 ali info@novisplet.com

vam
in svetovali

bomo

KAJ LAHKO STORIMO ZA VAS?

Izdelava spletnih
strani

Izdelava spletnih
trgovin

Izdelava mobilnih
spletnih strani

Strategija spletnega
nastopa

Optimizacija
spletnih mest

Spletno
oglaševanje

Do učinkovitega in profesionalnega spletnega mesta
vam lahko pomagamo tudi s

Pisanjem in prevajanjem besedil
Profesionalnim fotografiranjem
Izdelavo celostnih grafičnih podob

visoke uvrstitve
v spletnih iskalnikih

Strokovnim svetovanjem
Gostovanjem in zakupom domen
Vzdrževanjem spletnih mest

več povpraševanj
preko spletne strani

več naročil
in novih strank

Svoj ugled nam zaupa
več kot 700 podjetij

NARAZLIČNEJŠIH VELIKOSTI IN PANOG ...

www.doba.si

www.socaoprema.si

www.velo.si

www.gb-leasing.si

www.lekarna-velenje.si

www.tam-motors.eu

www.lpt.si

www.moto-akumulator.si

ww.doloripsum.si

ww.formasvetila.si

Mednje sodijo tudi:

Svoj ugled nam je zaupalo
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www.thinkslovenia.com

www.tramsek.com

www.kovis-group.com

www.dude.si

www.steklarstvo-moste.si

www.komunala-cerknica.si

www.favn.si

www.pohistvotakoj.si

www.pax.si

www.koncerti.net

www.situla.eu

www.lux-turizem.si

Preverite naše reference

www.novisplet.com/reference
I. gimnazija v Celju
Amnesty International Slovenija
Brown Bear Team d.o.o.
Calcit d.o.o.
Dobra Vila Maja
Elektro prodaja E.U. d.o.o.
Eurel d.o.o.
FKPV Celje
Forstek d.o.o.
Gasilska zveza Slovenije

Henri Lloyd
Hmezad exim d.d.
Integral voznik d.o.o.
Jan Plestenjak
Komunala Cerknica
Koroški pokrajinski muzej
Kolektor Etra d.o.o.
Kolesarski center Bauer
Lux Turizem
Mlacom d.o.o.

Steklarstvo Moste d.o.o.
Obrtna zbornica Slovenije
Pikapolonica
Roltek d.o.o.
SEMENARNA Ljubljana, d.o.o.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Situla - stanovanjski kompleks

TKG in proizvodnja vijakov d.o.o.
Toper d.o.o.

SŽ VIT d.o.o.
Tapro grosist d.o.o.

Zveza Sožitje
Zvone Šeruga ...

TKG in proizvodnja vijakov d.o.o.

Univerza v Ljubljani
Vasco d.o.o.
Velo d.d.
Vizija računovodstvo d.o.o.
Vlada republike Slovenije

KAJ PRAVIJO NAŠE STRANKE?

Amnesty International Slovenije | www.amnesty.si

ww.elan-yachts.com

projekt Izobraževanje za človekovo dostojanstvo

www.vizija-racunovodstvo.si

“ Nad vašim pristopom in izdelavo smo navdušeni; projekt je bil izpeljan
strokovno in (kljub veliki časovni stiski) pravočasno. Našim željam ste se
popolnoma prilagodili in jih realizirali obiskovalcu strani in upravljalcu strani
prijazno. Spletna stran je lepa, pregledna, njeno urejanje pa enostavno. ”

Zvone Šeruga | www.zvoneseruga.com

ww.elektro-prodaja.eu

“ Novo spletno stran imam in kup ljudi mi je že reklo: ta je pa res dobra.
Lepa za pogledat, izredno pregledna – kdo ti je pa to delal? Novi splet,
jasno. In kako si sploh prišel do njih? Enostavno: odtipkal sem v iskalnik
IZDELAVA SPLETNIH STRANI in bili so povsem na vrhu. Pa sem si rekel:
če se znajo v taki konkurenci prebit tja gor, že ne morejo biti slabi. Vseeno
sem seveda preveril tudi naokoli, že zaradi cene. Bili so več ali manj enaki
ostalim, nekakšen občutek pa mi je govoril, da bi znali biti zares dobri. In
tako smo se lotili dela. Z lahkim srcem in brez kančka dokladanja toplo
priporočim! Če ne verjamete, pa poglejte na www.zvoneseruga.com – zelo
soliden izdelek, se strinjamo? ”

www.kalia.si

Vizija računovodstvo d.d. | www.vizija-racunovodstvo.si
“ Ko nam je noviSplet.com prenovil spletno stran smo šele ugotovili
kaj pomeni učinkovita spletna stran. Prej skorajda nismo prejemali
povpraševanj preko spleta, ko pa smo prenovo zaupali novemuSpletu
pa se je dotok novih strank preko interneta drastično povečal. Sedaj
nam noviSplet vodi vse marketinške aktivnosti na internetu, kar nam zelo
pomaga pri širjenju našega podjetja ... “

www.prigo.si

sodijo tudi:

www.albatros-bled.com

ww.doloripsum.si

Jan Plestenjak | www.janplestenjak.com
“ Ekipa Novegaspleta je izjemno profesionalna in kreativna. Bilo mi je v
veselje sodelovati z njimi in verjamem, da je pred njimi pot polna uspehov. “

www.situla.eu

Ekipa, ki ji lahko zaupate
Pozitivna energija, prijaznost, odzivnost in
fleksibilnost so naši atributi.

Številna ekipa, preko 1500 izdelanih unikatnih spletnih mest ter več kot 16 let
bogatih izkušenj na področju spleta in marketinga, našo spletno agencijo
uvršča med vodilna podjetja v državi na tem področju.

www.sz-cd.si

ww.formasvetila.si

S spletnim oblikovanjem, programiranjem, marketingom in strateškim
načrtovanjem zagotavljamo celovite rešitve podjetjem, ki želijo s pomočjo
interneta povečati ugled in prodajo. S poslovnimi partnerji gojimo korekten in
profesionalen odnos, ki ga vzdržujemo tudi po končanem projektu.
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Ekipa strokovnjakov
1500+ realiziranih projektov
tov
nj in znanja

16 let izkuše

Izdelava spletnih strani

Strategija spletnega nastopa

Izdelava spletnih trgovin

Optimizacija spletnih strani

Mobilne spletne strani

Spletno oglaševanje

Za vse poskrbimo mi!
Svetujemo vam, kako iz spleta iztržiti največ.
Preučimo vašo dejavnost in vašo konkurenco.
Definiramo strukturo, oblikujemo podobo in uredimo tekste.
Poskrbimo za brezhibno gostovanje spletne strani.
Predlagamo in organiziramo optimalne oglaševalske akcije.

noviSplet.com
agencija za spletne storitve
noviSplet.com | Atribut d.o.o.
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
www.novisplet.com

novisplet

tel.: 01 565 32 61
gsm: 041 761 911
e-mail: info@novisplet.com

facebook.novisplet.com

www.novisplet.com

