Va Marketing endrer design på alle sine websider
Va Marketing er et markedsføringsforetak som eier og drifter flere websider innenfor spillebransjen. Nå har de gjort et
stort redesign av sine websider. I tillegg er sidene blitt enda mer brukervennlige.
-Spillmarkedet har vokst kraftig de siste 10-20 årene, og vi tror denne veksten skal fortsette, sa representanter for
selskapet da de møtte pressen nylig. Det som nå har skjedd, er den første store oppdateringen på lang tid, og betyr mye
for brukervennlighet og spillopplevelse. I følge Va Marketing har man lagt mest vekt på følgende:
•
•
•

Det tar det ikke mer enn et par sekunder for en spiller vil kunne bedømme en side
Økt brukervennlighet og kortere responstid gir flere konverteringer
Google bedømmer hastighet, profesjonalitet, navigering og redaksjonelt innhold

-En av de aller viktigste målene ved oppdateringen er å skape en bedre mobilvennlighet, det var ett av hovedbudskapene
da selskapet presenterte de nye sidene. Fordi stadig flere mennesker bruker mobilen og nettbrett enn stasjonære enheter,
denne mobilvennligheten vært svært viktig for Va Marketing. Det nye designet sørger for at sidene automatisk tilpasser
seg de enhet de lastes ned på. Sidene lastes raskt, er konkrete og raske å navigere innenfor. Unødig innhold er skrellet
vekk, og det viktigste løftes fram. I tillegg har sidene fått et mer moderne utseende, og er tilpasset nåværende trender for
websteder.
Målet for denne oppgraderingen er at de som gjerne vil spille, skal kunne komme i gang så fort som mulig etter at de
har nådd sidene, uten å måtte bla seg gjennom en masse irrelevant materiale. Gjennom dette grepet har Va Marketing
gitt brukerne kortere nedlastningstider ved blant annet å krympe størrelsen på en del bilder, og servere dem i korrekt
skala gjennom å optimere kildekoden, samt å komprimere alle kompatible ressurser.
Sidene i Va Marketings nettverk som har fått en oppgradering er den norske og svenske spillsiden CasinoTopp.net samt
BesteNorskeSpilleautomater.com forteller Va Marketing.

