Case: Producent in lichtarmaturen

PRODUCENT IN LICHTARMATUREN
WACO is een Belgische producent in lichtarmaturen die wereldwijd verspreid worden. Aan internationaal sales
network leveren zij zowel standaard als op maat gemaakte ontwerpen. WACO wilde geen webshop, wel een
informatieve website die er strak uitziet. En dat zagen we helemaal zitten.

ONTWIKKELING ONLINE IDENTITEIT
WACO kwam naar ons toe met niets meer dan een logo. Op basis van enkele gesprekken waarin we stijl en vorm bespraken,
ontwikkelden we een complete online identiteit waarin we onder andere fonts en kleuren definieerden. Het resultaat is
clean, strak en zelfs pixel perfect. WACO heeft oog voor detail. Dat merk je niet alleen in hun lichtarmaturen, ook hun zicht
op het webdesign was haarscherp.

WEBDESIGN EN WEBDEVELOPMENT
Het design van de website is strak met subtiele details die het verschil maken. Een fijn lijntje dat verschijnt, een lichte zoom
… Niets is toevallig. Pagina’s zoals de aboutpagina geeft WACO zelf vorm met onze content builder. Alle beschikbare
blocks zijn op voorhand gedefinieerd door de designer zodat iedere combinatie er steeds goed uitziet.
Alle producten zijn onderverdeeld in productfamilies en hebben elk een detailpagina. De specificaties op de detailpagina
kan je gemakkelijk downloaden als pdf. WACO voegt de pdf toe aan het content management systeem (CMS) en koppelt
deze aan het juiste product.
In een volgende fase zullen we een afgesloten deel ontwikkelen dat enkel toegankelijk is via login. Daarnaast droomt
WACO ook van de integratie van 3D-modellen, die de website een heel nieuwe dimensie zullen geven. Wij kijken er alvast
naar uit.
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WIL JE MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Heb je een gelijkaardig project en ben je benieuwd naar onze aanpak? We vertellen je er graag meer
over.
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Klant: WACO

DIENSTEN

Website: http://waco.be

Design

Datum: 13 november 2017

Front-end Design
Webontwikkeling
Supporting services

SAMENWERKEN?
Code d’Or bestaat uit een hecht team waarbinnen ieder van ons zijn specialiteit heeft. Door onze kennis te bundelen, tillen
wij zowel eenmalige digitale projecten als jarenlange samenwerkingen met klanten naar een hoger niveau.
Heb je een project dat je graag wilt bespreken of talent dat we zeker in huis moeten halen? We ontmoeten je graag.
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