Nowa strona internetowa firmy Wolf - producenta niemieckich kotłów kondensacyjnych, pomp
ciepła i innych urządzeń grzewczych pojawiła się w sieci. Odświeżona grafika, ulepszona
struktura to tylko niektóre elementy, które zostały udoskonalone. Tuż przed sezonem w branży
grzewczej, Wolf wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i oddaje do ich użytkowania
bardziej atrakcyjny kanał komunikacji jakim jest witryna www.wolf-polska.pl.
W czerwcu wystartowała nowa strona firmy Wolf-Technika Grzewcza sp. z o.o., głównego
przedstawiciela niemieckiego producenta kotłów Wolf GMbH. Metamorfoza strony dotyczy nie tylko
wizualizacji graficznej, która jest bardziej przyjazna dla oka, ale przede wszystkim zwrócono uwagę na
domenę strony. Stary, trudny w pisowni dla większości użytkowników adres: wolf-heiztechnik.pl, został
zastąpiony nowym: www.wolf-polska.pl .
Główne menu zostało podzielone na sekcje, które łatwo dostrzec i znaleźć w nich niezbędne
informacje. Cała strona ma budowę blokową, zgodną z nowoczesnymi trendami. Wprowadzono
podział na ofertę produktową skierowaną do klienta indywidualnego oraz do klienta instytucjonalnego.
Użytkownik odnajdzie na stronie również sieć autoryzowanego serwisu czy instalatorów
rekomendowanych przez Wolf.
– Wolf w Polsce znajduje się w procesie ewolucyjnych zmian, które mają na celu skuteczniejsze
działanie w branży techniki grzewczej. Nowa strona internetowa to jedno z narzędzi wyznaczające
kierunek naszego działania. Jest ona kolejnym elementem strategii budowania silnej, rozpoznawalnej
marki, która jednoznacznie będzie kojarzyła się z niezawodną jakością. Nowa strona zastąpiła lekko
archaiczną poprzednią wersję. Jest przejrzysta, bardziej funkcjonalna i intuicyjna. Zmiana designu to
doskonała okazja do lepszego zaprezentowania nie tylko naszych produktów, ale także całej
organizacji. – mówi Grzegorz Taisner, Dyrektor Generalny, Wolf-Technika Grzewcza sp. z o.o.
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