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Maxior.pl - jeden z czołowych polskich serwisów rozrywkowych został uruchomiony w
zupełnie nowej wersji.
Witryna Maxior.pl kilka lat temu powstała z
myślą o wszystkich użytkownikach sieci, którzy
chcą znaleźć chwilę wytchnienia przy

Ogłoszenia Ciągniki Rolnicze
Najlepsze Ciągniki Rolnicze Dowiedz się
więcej online!
www.newholland.com

zabawnych materiałach znalezionych w
Internecie. W serwisie można znaleźć
wyselekcjonowane, dodawane przez
użytkowników ciekawe i śmieszne filmiki.

Skuteczna Reklama Online
Liczy Się Efekt! Niskie Stawki Za UU.
Sprawdź Naszą Ofertę
PrzeczytamWszystkich.pl

Dodawane przez użytkowników filmiki trafiają w
pierwszej kolejności do poczekalni i dopiero po
uzbieraniu odpowiedniej ilości głosów zostają
przeniesione na stronę główną.

Projekty Domów Horyzont
Najlepsze gotowe projekty domów Zamów
bezpłatny katalog projektów
www.horyzont.com

W nowej wersji serwisu, na każdą treść zamieszczoną w serwisie można zagłosować za pomocą
specjalnego buttona „Daj Maxiora”. Zebrane w ten sposób głosy odpowiednio pozycjonują treść w
rankingu. Użytkownicy po zarejestrowaniu się w serwisie mogą tworzyć własne profile z
ulubionymi klipami.
Maxior.pl zyskał całkowicie nowy wizerunek oraz sposób organizacji strony. Odświeżona wersja
serwisu otrzymała świeży, nowoczesny i przyjazny użytkownikowi layout. Optymalizacji został także
poddany interfejs, system prezentowania klipów, a także ich oceny, co znacząco upraszcza
obsługę serwisu.

Subskrybuj RSS działu internet:

"Zależało nam, aby odświeżony serwis mógł sprostać wymogom dynamicznie rozwijającego się
rynku, a także by wychodził naprzeciw potrzebom użytkowników. Podczas prac nad nową

Najnowsze informacje: internet

odsłoną serwisu naszym głównym celem było stworzenie jeszcze bardziej przejrzystej,
nowoczesnej i czytelnej jego wersji, aby odwiedzający go Internauci w możliwie szybki i łatwy
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sposób mogli się po nim poruszać” – mówi Marcin Młynarski, właściciel serwisu Maxior.pl.

Użytkownicy aktywni podczas
meczów polskiej reprezentacji

Za prace nad nową wersją witryny Maxior.pl odpowiada Agencja Digital Sunset.
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