
 

 

STK Marketing byter design på alla sina hemsidor 
Det norska marknadsföretaget STK Marketing driver, bland annat, ett flertal webbplatser inom 

spelbranschen; en marknad som har vuxit stadigt i över två årtionden och inte förväntas sakta ner på 

länge. Just nu genomför STK Marketing en förändring av alla sina hemsidor. Uppdateringen görs av flera 

olika skäl, men med ett totalt fokus på användarna. Ökad användarvänlighet leder till nöjdare besökare 

och längre sessioner. För många av webbplatserna i fråga är detta den första stora uppdateringen på 

flera år. Några av nyckelpunkterna som STK Marketing har tagit hänsyn till är följande: 

 Det tar inte mer än ett par sekunder för en användare att döma en sida 

 Ökad användarvänlighet och kortare laddningstider leder till fler konverteringar 

 Google utvärderar bl.a. hastighet, professionalism, navigering och innehåll 

Ett av de främsta målen i uppdateringen är ökad mobilvänlighet. Eftersom fler människor nu använder 

internet via mobilen än via stationära enheter så är det viktigare än någonsin att hemsidor är 

mobilvänliga. Det innebär bland annat att de automatiskt anpassar sig efter enhetens storlek, att de 

laddas snabbt, är enkla att navigera, samt konkreta. Onödigt innehåll sållas bort och det viktigaste lyfts 

fram. De får även ett estetiskt lyft och en mer modern look, enligt nuvarande trender för webbplatser. 

Målet är att man intuitivt ska kunna hitta det som är mest relevant, utan att några element är 

blockerade eller svåra att upptäcka. En modern och responsiv design med tydliga handlingar är nyckeln. 

Kortare laddningstider uppnås bland annat genom att minska storleken på alla bilder och servera dem i 

korrekt skala, genom att optimera källkoden, samt att komprimera alla kompatibla resurser. 

De sidor i STK Marketings nätverk som har fått uppdaterad design är den svenska spelsidan 

Spelautomater.se, samt de norska sidorna NorskeSpilleautomater.com, CasinoPåNett.org och 

CasinoSpesialisten.net. Fler sidor i nätverket, exempelvis finska CasinoExpertti.com förväntas få 

uppdaterad design inom kort. 


