
Skaitmeniniai sprendimai, 
padedantys jūsų verslui augti

Picture Ideas – tai ne spėjimais, o pamatuotais žingsniais rezultatų siekianti 

profesionalų komanda. Naudodami įvairius skaitmeninius sprendimus, savo 

klientams padedame sėkmę paversti ne maloniu atsitikimu, o apskaičiuota verslo 

strategijos dalimi.



Pasirinkite savo verslo kelią

INTERNETO SVETAINĖ ELEKTRONINĖ KOMERCIJA WEB SISTEMŲ 
PROJEKTAVIMAS IR KŪRIMAS

IDENTITETAS FOTOGRAFIJA IR 
VAIZDO ĮRAŠAI

Gaukite unikalų tinklapį, kuris 
pritrauks, parduos ir įtvirtins jūsų 
prekės ženklą rinkoje. Strategiškai 

funkcionalus, estetiškai gražus. 
Mes sukursime interneto 

svetainės sprendimą kuris 
lankytojus pavers į klientus.

Kuriame elektronines 
parduotuves, kurios parduoda, ir 

sprendimus, kurie tuos 
pardavimus didina. Užkurkite 

verslą su funkcionalia 
parduotuve, sukurta remiantis 
vartotojų elgsenos analize bei 

konversijų tyrimu.

Jeigu jūsų verslo valdymo modelį 
sudaro daugybė atskirų sistemų, 
apskaitos, pardavimų, logistikos, 
komunikacijos ir kitokie įrankiai, 
juos apjungti, automatizuoti ir 
optimizuoti gali individualiai 

pritaikytas IT sprendimas. Sukurta 
– didinti darbo efektyvumą.

Turite gerą produktą, bet klientai 
to nemato? Kokybiškos 

nuotraukos ir vaizdo įrašai padės 
pristatyti savo prekę ir kurti 

identitetą. Dirbame su 
profesionalia įranga, pateikiame 
estetišką ir apgalvotą rezultatą.



Kaip atrodo mūsų darbo procesas?

UŽDUODAME KLAUSIMUS
Kiekvienas klientas turi skirtingus tikslus ir susiduria su unikaliomis problemomis. 
Užduodami jums klausimus siekiame suprasti, kas jūsų versle veikia/neveikia ir ką 
reikia perkelti į internetinę erdvę. Turėdami šią informaciją, parengiame strategiją 
bei darbų planą.

PROJEKTUOJAME (UX)

Su klientu patvirtinę strategiją ir darbų planą, pradedame kurti būsimą web projekto 
prototipą. Šiame etape įvairiais įrankiais analizuojame, kaip elgiasi jūsų vartotojai. Tai 
mums leidžia suprasti, kodėl internetinėje svetainėje mažai konversijų (pirkimų ar 
užklausų), kodėl vartotojai čia praleidžia labai mažai laiko ir t.t. Šios analizės 
rezultatai tampa pagrindiniu argumentu, kodėl pasirinkome vieną ar kitą sprendimą, 
tad tik turėdami šiuos duomenis projektuojame naują internetinę svetainę, el. 
parduotuvę.

KURIAME DIZAINĄ (UI)

Sukūrę prototipą, pradedame piešti internetinio projekto dizainą. Žinoma, vertiname 
gražius grafinius sprendimus, tačiau savo klientams dizainą kuriame daugiausiai 
dėmesio kreipdami ne į grožį, o į realų, pamatuojamą efektyvumą.



PROGRAMUOJAME

Paruošę ir su klientu patvirtinę projekto dizainą, jį programuojame ir testuojame. 
Prieš atiduodami klientui projektą, pilnai ištestuojame projekto funkcionalumą ir 
paruošiame jo valdymo instrukcijas.

ANALIZUOJAME IR KONSULTUOJAME (KPI)

Įdiegiame duomenų rinkimo programas ir nustatome efektyvumo rodiklius, kuriuos 
sekame. Gautus duomenis naudojame siekdami nuolatinio augimo – tobuliname 
projektą ir konsultuojame klientą, kaip būtų galima pasiekti dar geresnių rezultatų.

UŽTIKRINAME PROJEKTO SAUGUMĄ

Pasirūpiname, jog įgyvendintas projektas ( internetinė svetainė, el. parduotuvė) būtų 
pilnai apsaugotas ir netaptų kenkėjiškų veiklų taikinu.



Mūsų darbai



Itin didelių apimčių elektroninės 
komercijos sistema (virš 150k prekių), 
panaudoti rinkoje unikalūs atributų bei 
filtravimo unifikavimo sprendimai. 
Sistema sujungta su didžiausiais IT prekių 
tiekėjais bei kitų trečiųjų šalių 
sistemomis. Itin didelė projekto 
greitaveika, panaudota begalė įvairių 
optimizavimo sprendimų.

APLANKYTI

https://shop.heximus.lt/
https://shop.heximus.lt/


Sukurta išskirtinio dizaino svetainė - 
el.parduotuvė, kurioje daug dėmesio 
kreipiama į įmonės paslaugas, gautus 
tarptautinius apdovanojimus bei išskirtines 
paslaugas verslui. El.parduotuvė generuoja 
itin didelius pardavimus. Džiaugamės, kad 
padėjome padidinti pardavimus ~ 6 kartus

APLANKYTI

https://www.pictureideas.lt/lietuvos-monetu-kalykla/
https://www.pictureideas.lt/lietuvos-monetu-kalykla/


Sukurta itin ryškios stilistikos interneto 
svetainė, kurioje daug dėmesio kreipiama į 
gydytojų darbo grafikų bei specialistų 
paiešką.

APLANKYTI

https://kaunoligonine.lt/
https://kaunoligonine.lt/


APLANKYTI

Projektas unikalus tuo, jog vienoje svetainėje 
talpinama su 3 nariais susijusi informacija, todėl 
daugiausiai dėmesio skyrėme patogiai navigacijai 
bei galimybei interaktyvių filtrų pagalba iš didelio 
kiekio informacijos atsifiltruoti tik informaciją, 
susijusią su konkrečia sritimi ar konkrečiu ELP nariu. 

Europos liaudies partija www.epp.eu  atrinko kaip 
vieną iš geriausių svetainių, dėl to pasirašėme 
tolimesnę bendradarbiavimo sutartį. 

https://www.pictureideas.lt/elp/
https://www.pictureideas.lt/elp/
http://www.epp.eu


Itin daug informacijos talpinanti, 
tačiau minimalistinės stilistikos 
svetainė -portalas su mokymų el. 
parduotuve.

APLANKYTI

https://www.pictureideas.lt/brazzi
https://www.pictureideas.lt/brazzi


Suprojektavome ir sukūrėme unikalaus 
dizaino svetainę su itin sudėtinga renginių 
valdymo sistema bei el. parduotuve

APLANKYTI

https://www.pictureideas.lt/litexpo
https://www.pictureideas.lt/litexpo


Išskirtinis sklypų projektas, kuriame 
gyvens ir pati šalies Prezidentė! 
Sukurta ne tik svetainė, bet ir 
kvartalo dvasią pristatantis video, 
panaudota daug svetainės 
animavimo efektų.

APLANKYTI

https://www.pictureideas.lt/bajoru-parkas
https://www.pictureideas.lt/bajoru-parkas/


Sukūrėme išskirtinio dizaino ir 
unikalia animacija pasižyminčią 
el. parduotuvę

APLANKYTI

https://tundrasnack.lt/
https://tundrasnack.lt/


Sukūrėme didelės apimties bei 
išskirtinio funkcionalumo svetainę, 
kuri atitinka aukštus saugumo 
reikalavimus. 

APLANKYTI

https://lakd.lt
https://lakd.lt


Sukurta išskirtinė, įvaizdinė 
svetainė transporto ir 
logistikos srityje dirbančiai 
įmonei. 

APLANKYTI

https://www.pictureideas.lt/autovesta
https://www.pictureideas.lt/autovesta


Sukurta individualaus dizaino svetainė, 
kurioje daug dėmesio skyrėme išryškinti 
įmonės paslaugoms, atliktiems 
projektams bei kompetencijai pagrįsti.

APLANKYTI

https://omnistata.lt/klientai/
https://omnistata.lt/klientai/


Išskirtinio įvaizdžio interneto svetainė, kurioje suderinome 
įdomias ir patrauklias animacijas su funkcionalumu, 
estetika ir kokybiškai perteiktu turiniu, daug dėmesio 
skyrėme UX/UI.

APLANKYTI

https://bdt.lt/
https://bdt.lt/


UAB „Picture Ideas“

Į.K.: 303059971

PVM :LT100010096618

Įmonės įsteigimo data: 2013-05-09

El.paštas: info@pictureidas.lt

Tel. +370 640 33165

Mėsinių g. 3A-15, Vilnius

Sužinokite, koks internetinis 
sprendimas tinka jūsų verslui

mailto:info@pictureidas.lt

