
Адаптуйте свій сайт до 
екранів мобільних пристроїв 

з компанією Screen Master

Швидкий т а надзвичайно дешевий спосіб
завжди мат и юзабільний сайт т а бут и в
т опі пошукових сист ем

2016



У світі нараховується більше 
ніж 4,43 млрд. користувачів 

мобільних телефонів 
(дані за 2015 рік)

В 2016 році їх кількість
сягне 4.61 млрд., а в 2017
році збільшиться до 4.77
млрд.



37% всіх відвідувань сайтів у 
світі відбувається з мобільних 
пристроїв (StatCounter, 2015)

Причому кількість мобільних 
користувачів інтернету стрімко 

зростає…



 користувачі, що 
завантажили Ваш 
неадаптований сайт на 
мобільному пристрої, 
зіткнулись із поганим 
“юзабіліті” та скоріш за все 
більше не повернуться;

Якщо Ваш сайт досі не адаптований до 
екранів мобільних пристроїв, то Ви кожен 
день втрачаєте свою законну частку в 
гігантському потоці мобільного трафіку, 
адже:



 пошукові системи (Google, 
Bing тощо) штрафують Ваш 
неадаптований сайт, 
відтісняючи його на нижні 
щаблі в результатах пошуку;

 Ваші конкуренти, вклавши 
мізерні кошти в адаптацію 
своїх веб-ресурсів до 
екранів мобільних 
пристроїв, забирають собі 
ту частину інтернет-
трафіку, яка мала б 
належати Вам.



Вихід з цієї ситуації надзвичайно простий:

Адаптуйте свій сайт до екранів мобільних
телефонів та планшетів, з компанією
Screen Master. Це коштує лише 500 грн (у
складних випадках 750 грн) за сторінку
одного типу*

*Мова йде про сторінки сайту, які мають певну інваріантну структуру. Наприклад, такими 
сторінками можуть бути авторизована та неавторизована  сторінки, сторінки з сайдбарами і 
без них, сторінка реєстрації, сторінка з вітриною товарів, сторінки light- та premium-
користувачів та інші сторінки сайту, які розрізняються не за контентом, а за структурою



Переваги роботи з компанією Screen Master

 Ви гарантовано отримаєте своє замовлення не пізніше 
попередньо узгодженої дати (пунктуальність для нас – частина 
робочого стилю та ділової репутації);

 Нам не потрібен безпосередній доступ до Вашого 
серверу/хостингу/адмінчастини – ми лише внесемо зміни до 
кількох CSS- та js-файлів, а також файлів-шаблонів, тож Ваш 
сайт буде в цілковитій безпеці;

 Приймання роботи та сплата за неї здійснюються двома-трьома 
чергами і лише після отримання замовником чергової частини 
роботи (наприклад, на Вашому сайті 7 типів сторінок, тоді ми 
спочатку адаптуємо 2 сторінки, відправляємо Вам, отримуємо 
від Вас сплату за ці 2 сторінки і продовжуємо роботу далі)



Реальний приклад нашої роботи
Замовлення: адаптувати соціальну мережу “Школа+” 
(http://schoolplusnet.com) до екранів мобільних пристроїв.



Напередодні:



Напередодні:



Напередодні:



Після виконання замовлення:

 Всі сторінки сайту 
http://schoolplusnet.com
відображуються на 
екранах шириною 1024, 
760, 600, 480, 360, 320px
(та перехідних між 
ними) з читабельними 
шрифтами, чіткими 
рисунками та великими 
кнопками.



Після виконання замовлення:

 На екранах, менших за 
1060px, лівий і правий 
сайдбари сайту 
“ховаються”. Натомість 
на екранах 
відображуються 
невеличкі кнопки, які 
відкривають сайдбари 
за потреби 



Після виконання замовлення:
 Всі відео та рисунки стали “гнучкими”, тобто 

такими, які автоматично пристосовуються до 
розмірів екранів планшетів і телефонів.

 Форми надсилання і отримання особистих 
повідомлень на сайті отримали абсолютну позицію 
та вертикальні скроли (до цього вони займали 
фіксовану позицію і не мали скролів, завдяки чому 
повідомлення великих розмірів не “влазило” в 
мобільні екрани користувачів).



Після виконання замовлення:



Реакція пошукових систем не 
забарилась:



Реакція пошукових систем не 
забарилась:



Попередній підсумок

Тепер мобільні відвідувачі сайту http://schoolplusnet.com

(їх у цього сайту було біля 20%) стикаються із зовсім

іншим рівнем комфорту, стають постійними і вдячними

користувачами, а колектив проекту “Школа+” очікує

збільшення їх кількості у 3 рази в 2016 році.



Повірте, Ваші конкуренти вже замовили собі

адаптивний дизайн і готуються приймати на

своїх сайтах “Ваших” мобільних відвідувачів.

І це без усяких створень мобільних версій сайту, без

важких перемовин, без масштабних перетворень на

сервері, а всього лише адаптувавши 3 або 5 сторінок за

500 грн кожну…

Не нехтуйте майбутнім свого сайту – замовляйте 
адаптацію до мобільних екранів вже зараз!



Контактні дані:

Електронна пошта: screenmaster@ukr.net

Мобільний телефон: -066-55-90-360 (09:00 – 21:00)



Ми також виконуємо замовлення із:

html-верстки;

покращення CSS-стилів на сайтах;

 JavaScript та jQuery доопрацювання 
сайтів.
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