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nazwa

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRONY WWW

kulttattoo.pl

właściciel krakowski salon tatuażu Kult Tattoo

charakter strony www informacyjny, rozrywkowy, reklamowy 

główne cele właściciela strony dotarcie do odbiorców poprzez internet

odciążenie obowiązków administracji firmy

utworzenie pozytywnego wizerunku firmy  

dostarczanie rozrywki 

propagowanie wiedzy na temat tatuażu oraz piercingu 

zgromadzenie społeczności zainteresowanej tatuażami oraz piercingiem 

promowanie innych dziedzin działalności firmy 

propagowanie wydarzeń kulturalnych

zapoznanie użytkownika z rodzajem usług dostępnych w salonie 

prezentacja możliwości twórczych poszczególnych członków ekipy

zbudowanie relacji z użytkownikiem

dostarczenie niezbędnych informacji potencjalnemu klientowi 

pozytywne wyróżnienie się wśród rynkowej konkurencji  

pozyskanie klienta



UŻYTKOWNIK STRONY

sposoby pozyskania odbiorcy dotarcie do odbiorcy poprzez media społecznościowe /facebook, instagram, youtube, google+

promocja na wydarzeniach kulturalnych /Tattoofest Festival 

reklama zawarta w prasie /miesięcznik TF 

promocja poprzez inne medium działania /TFB clothing 

odesłanie obecnego klienta do strony www 

polecenie zadowolonego klienta/użytkownika w gronie znajomych

charakterystyka odbiorcy zainteresowanie tematyką tatuażu/piercingu 

energiczność/ młodzieńczość/ pozytywna energia 

odwaga/ pewność siebie/ poczucie humoru  

pogłębienie wiedzy na temat tauażu oraz piercingu

zdobycie informacji o koszcie, sposobie wykoniania usługi w salonie 

pozyskanie informacji na temat jakości prac tatuatorów 

zdobycie pewności na temat bezpieczeństwa i higieny wykonania usługi 

przebywanie wśród społeczności o podobnych zainteresowaniach 

śledzenie informacji na temat działaności salonu 

zdobycie informacji o firmie (adres/dojazd/kontakt/nr konta bankowego/itp.)

główne cele odbiorcy

profesjonalność/ klarowność/ przejrzystość/ czytelność strony

łatwość dostępu/ wygoda/ sprawność korzystania/ estetyka

oczekiwania odbiorcy



BUDOWA STRONY WWW

Strona główna dostępna jest w 5 widokach 
zajmujących na stronie obszar o wielkości 1496px x 702 px każdy. 

linia podziału strony wwwlegenda linia marginesu strony www

margines boczny: 70px 
sięga granicy pola tekstowego w środkowej części strony 
 
wyjątkiem pole „fotografie” części górnej 
oraz powtarzający się element paska menu

W: 1496px H: 702 px

W: 1496px H: 2106 px

W: 1496px H: 702 px

margines dolny: 135px 
sięga granicy ostatniego elementu stopki

margines górny: 15px 
sięga granicy pierwszego elementu stopki 
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architektura informacjielementy stałe lokalizacja obrazów



linia podziału strony www pozostała zawartość stronylegenda granica obszaru strony/pola 

31
2

nagłówek

21

menu

3

1

2

stopka

1.  logo

1.  logo

BUDOWA STRONY WWW

W: 115 px H: 115 px –  logo Kult Tattoo Fest/odsyłacz do strony głównej

 

W: 30 px H: 30 px – pomniejszone logo Kult Tattoo Fest/odsyłacz do strony głównej

W: 510 px H: 60 px – logotyp/nazwa Kult Tattoo Fest

W: 800 px H: 20 px – nazwy 9 zakładek strony oraz 2 flagi wyboru języka

W: 800 px H: 20 px – pasek menu powielony na każdym z widoków strony

2. nazwa

3. menu

2. menu

W: 1496px H: 70 px

W: 1496px H: 200 px

W: 1496px H: 200 px

1. znak W: 30 px H: 20 px – strzałka/odsyłacz na górę strony

W: 250 px H: 30 px – logotyp/nazwa Kult Tattoo Fest

W: 250 px H: 50 px – inofrmacja o prawach autorskich i twórcy strony

2. nazwa

3. podpis
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podział ogólny architektura informacjielementy stałe lokalizacja obrazów



okrągłe miniatury

kwadratowe 
miniatury

kwadratowe 
miniatury

element strony

początkowy 
element strony

możliwość przewijania  
strony między elementami

element posiadający 
rozwinięcie w innym  
miejscu strony www

odsyłacz do innego  
miejsca w sieci 

element zawierający  
miniaturkę prac
element zawierający  
pytania i odpowiedź

odsyłacz 
 wewnątrz strony

legenda

BUDOWA STRONY WWWpodział ogólny architektura informacjielementy stałe lokalizacja obrazów
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BUDOWA STRONY WWWpodział ogólny architektura informacjielementy stałe lokalizacja obrazów
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7 obrazy aktywne 
z możliwością podglądu

ilość obrazów objętych 
pokazem slajdów

ilość obrazów nieaktywnych 
bez możliwości podglądu

element niezawierający 
obrazu



ELEMENTY INTERAKCJInawigacja zewnętrzna interakcja z obrazemnawigacja wewnetrzna

logo 
przekierowywuje użytkownika  

zawsze na stronę główną

niebieski napis 
odsyła do innej zakładki  
lub pocty elektronicznej 

odsyłacz „co jeszcze robimy?” 
3  fotografie odsyłające do innych stron 

związanych z KTF

okrągłe ikony 
odsyłają do  portali  społecznościowych 

ramka 
krótka apostrofa – odsyłacz 

 do odpowiedniej zakładki 
 zmieniający kolor



sposoby rozwinięcia wpisu   
zakładki „blog” 

aby przeczytać całą  treść artykułu 
należy kliknąć w zdjęcia,  

 tytuł wpisu lub  hasło „więcej” . 
kliknięcie przekieruje użytkownika  

do drugiego poziomu kategorii „blog”

sposoby rozwinięcia  
odpowiedzi do pytań 

w celu  przeczytania odpowiedzi 
na wyświetlone pytanie  należy w nie  

kliknąć,  a tekst pojawi się   poniżej

1

2

3

1

ELEMENTY INTERAKCJI

numer każdej z możliwości rozwinięcia treści legenda 1

nawigacja zewnętrzna interakcja z obrazemnawigacja wewnetrzna



ELEMENTY INTERAKCJInawigacja zewnętrzna interakcja z obrazemnawigacja wewnetrzna

podgląd zdjęć 
aby włączyć podgląd danego obrazu 
należy w niego bezpośrednio kliknąć

Oprócz wymienionej już nawigacji  
zewnętrznej i wewnętrznej, możliwą  

interacjką z obrazem zamieszczonym na 
stronie jest jego podgląd

widok strony po kliknięciu w aktywny obraz

widok strony przed kliknięciem w aktywny obraz

1

2

3

1. na środku ekranu pojawia się obraz 
rzeczywisychwymiarów 

 
2. tło strony zmienia barwę, 

a pozostałe treści stają się przygaszone 
 

3.  pojawiają się nowe elementy  
nawigacji umożliwiające przechodzenie 
do następnego obrazu w danej galerii.

numer każdej zmiany wynikającej z podglądu aktywnego obrazulegenda 1 granica obszaru strony/pola 



A A A A A A

CECHY WIZUALNEtypografia kolor i kształt elementów

krój pisma 
/oswald

zastosowano jednoelementowy bezszeryfowy krój pisma 
odmiana bold w tytule, regular w treści każdego elementu

występujące kontrasty

zastosowane wielkości 
/wielkości powtarzalne

zastosowane wielkości 
/największe elementy  

typograficzne strony głównej

#bfe6e9
#bfe6e9

kolor tła
#bfe6e9

#ffffff #ffffff #ffffff #ffffff
#000000 #000000 kolor litery#5b5c5c #dedede

#dedede

1. logo  Kult Tatoo Fest 
2. menu  

3. tekst treści wpisów  

 –  67,2 px | odmiana regular 
–  20,16 px | odmiana regular 
–  16,8 px lub 23,52 px | odmiana regular

1. H: 80 px | regular 
2.  H:  71,68 px | bold 
3.    H:   64,96 px | bold 
4. H: 64 px | regular

Największymi elementami typograficznymi 
na stonie głównej są  tytuły postów oraz 

logotyp Kult Tattoo Fest. 
 

Mocno akcentują one bezpośredni zwrot 
do adresata (1) oraz  lokalizację samego 

salonu – miasto Kraków (2,3)  



CECHY WIZUALNE

kolorystyka  
tła i elementów 

wszystkie stałe elementy strony www 

ograniczają siędo 5 głównych kolorów 

 

wyjątek stanowią ikony zmiany języka 

strony zachowane w oryginalnych  

barwach symboli narodowych

kolorystyka  
fotografii i obrazów 

na stronie znajdują się materiały 

 fotograficzne zarówno kolorowe,  

jak i czarno-białe – na jednolitym  

(białym) lub niejednolitym tle.

kształt 
fotografii i obrazów 

zarówno fotografie, jak i ikony  

czy obrazy kadrowane są prostokątnie, 

w kwadracie lub na planie koła

#bfe6e9#ffffff #000000 #5b5c5c #dedede

. . . . .

typografia kolor i kształt elementów



FUNKCJE STRONY WWWrodzaje i podział

podgląd obrazów

czytanie bloga

galeria prac  tatuatorów 

galeria prac  piercera 

galeria zdjęć  firmy usuwającej laserowo tatuaże 

mapa google 

zdjęcia zamieszczone na blogu

17 wpisów składających się z tekstu i obrazu

znajdowanie odpowiedzi  
na pytania

przekierowanie do innych 
miejsc w sieci

10 pytań w zakładce FAQ 

2 pytania w zakładce piercing

elementy zakładki start 

elementy zakładki team 

elementy zakładki tatuaż  

elementy zakładki piercing 

elementy zakładki laser 

elementy zakładki blog

znalezienie informacji 
na temat salonu

elementy zakładki start 

elementy zakładki o nas 

elementy zakładki team 

elementy zakładki tatuaż 

elementy zakładki piercing 

elementy zakładki kontakt



WNIOSKI

ZALETY

WADY

spójność elementów takich jak krój pisma czy kolorystyka 
estetyczność elementów graficznych  
dobra jakość zdjęć prac tatuatorów

zbyt duża liczba kategorii nawiązujących do tej samej treści  
występowanie co najmniej jednego nieczytelnego kontrastu barwnego  
niespójność w tłumaczeniu polsko-angielskim strony 
brak regularnej aktualizacji treści 
 



CARD SORTING

sortowanie zamknięte 
/close sort

typ card sorting pozwalający dowiedzieć się jak użytkownik dopasowuje podane mu 

informacje do narzuconych z góry kategorii (bez możliwości nazwania ich).

open sortclose sort

osoby badane jest to 4 użytkowników internetu w przedziale wiekowym 16-25 

są to osoby nieznające strony www.kulttattoo.pl  

nie wiedzą, ile karteczek należy przyporządkować do 1 kategorii 

warunki badania badanie odbywa się zdalnie 

 osoby badane udzielają odpowiedzi za pomocą portalu https://www.optimalworkshop.com 

czas udzielania odpowiedzi jest nieograniczony

1. otrzymanie przygotowane karty  

2. otrzymanie istniejące już kategorie 

3. przyporządkowanie karty danym kategoriom

kategorie – nazwy 9 elementów paska menu strony kulttattoo.pl 

karty – nazwy 27 podstron (3 podstrony dla  każdego z elementów paska menu strony)

narzędzia i przebieg badania



CARD SORTING

zakładka: start 1.studio tatuażu Kraków. witaj po stronie emocji 
2. tatuaż w centrum Krakowa. mix kreatywności i doświadczenia 

3. co jeszcze robimy?

odpowiedzi osób badanych

2. tekst - moscow tattoo 
 convetion - nagroda dla kanu

1. zobacz więcej

2. pełny adres Kult Tattoo Fest

4. zobacz więcej

1. pełny adres Kult Tattoo Fest

2. zachwyt zawsze w cenie

3. tekst - moscow tattoo 
 convetion - nagroda dla kanu

4. tatuaż w centrum Krakowa.  
mix kreatywności i doświadczenia

5. zobacz więcej

1. tatuaż w centrum Krakowa.  
mix kreatywności i doświadczenia

2. studio tatuażu Kraków.  
witaj po stronie emocji

1. studio tatuażu Kraków.  
witaj po stronie emocji

3. zachwyt zawsze w cenie

ilość prawidłowych przyporządkowańlegenda A prawidłowo przydzielona karta A błędnie przydzielona karta

osoba badana nr 1. osoba badana nr 2. osoba badana nr 3. osoba badana nr 4.

open sortclose sort



CARD SORTING

zakładka: o nas 1. na mapie Krakowa od 2001 roku 
2. nasz mikrokosmos 

3. zachwyt zawsze w cenie

odpowiedzi osób badanych

2. na mapie Krakowa od 2001 roku

1. moje prace

2. co jeszcze robimy?

1. fotografia „Ola”

2. na mapie Krakowa od 2001 roku

3. nasz mikrokosmos

2. zachwyt zawsze w cenie

1. moje prace/galeria kolczyków

4. nasz mikrokosmos

3. moje prace3. nasz mikrokosmos

4. tatuaż w centrum Krakowa.  
mix kreatywności i doświadczenia

5. co jeszcze robimy?

6. Izabella Solarz – miniaturki tatuaży

1. na mapie Krakowa od 2001 roku

ilość prawidłowych przyporządkowańlegenda A prawidłowo przydzielona karta A błędnie przydzielona karta

osoba badana nr 1. osoba badana nr 2. osoba badana nr 3. osoba badana nr 4.

open sortclose sort



CARD SORTING

zakładka: blog 1. tekst – kultowy burger 
2. tekst – kanu w ferajnie 

3. tekst – moscow tattoo convetion – nagroda dla kanu

odpowiedzi osób badanych

2. błędy młodości - logo

1. Izabella Solarz - miniaturki tatuaży

2. dlaczego muszę wpłacić zadatek?

3. jak dbać o przekłute miejsce?

2. tekst – moscow tattoo  
convetion s– nagroda dla kanu

1.  tekst – kanu w ferajnie

3. tekst – kultowy burger

1.  tekst - kanu w ferajnie

2. moje prace/galeria kolczyków

3.fotografia „Ola”

4. tekst – kultowy burger

1.  tekst - kanu w ferajnie

3. tekst – kultowy burger

4. tekst – moscow tattoo  
convetion – nagroda dla kanu

ilość prawidłowych przyporządkowańlegenda A prawidłowo przydzielona karta A błędnie przydzielona karta

osoba badana nr 1. osoba badana nr 2. osoba badana nr 3. osoba badana nr 4.

open sortclose sort



CARD SORTING

zakładka: team 1. fotografia „Ola” 
2. moje prace 

3. fotografia „Marcin”

odpowiedzi osób badanych

2. fotografia „Ola”

1.  Aleksandra Kołtowska 
– miniaturki zdjęć

1.  Aleksandra Kołtowska 
– miniaturki zdjęć

3.  Aleksandra Kołtowska 
– miniaturki zdjęć 3. fotografia Marcin

2. fotografia Marcin2. fotografia Marcin2. fotografia Marcin

3. zachwyt zawsze w cenie

1. fotografia „Ola”

3. Izabella Solarz – miniaturki tatuaży

4.  Aleksandra Kołtowska 
– miniaturki zdjęć

1. co jeszcze robimy?

ilość prawidłowych przyporządkowańlegenda A prawidłowo przydzielona karta A błędnie przydzielona karta

osoba badana nr 1. osoba badana nr 2. osoba badana nr 3. osoba badana nr 4.

open sortclose sort



CARD SORTING

zakładka: tatuaże 1.  Aleksandra Kołtowska– miniaturki zdjęć 
2. Izabella Solarz – miniaturki tatuaży 

3. zobacz więcej

odpowiedzi osób badanych

3. kilka błędów po zabiegu

1.  tekst – kanu w ferajnie
1.  ile kosztuje tatuaż? 1.  ile kosztuje tatuaż?

2. zobacz więcej2. tekst – kultowy burger

3. moje prace 3. moje prace

1. studio tatuażu Kraków.  
witaj po stronie emocji

2. błędy młodości - logo
2. Izabella Solarz  
– miniaturki tatuaży

ilość prawidłowych przyporządkowańlegenda A prawidłowo przydzielona karta A błędnie przydzielona karta

osoba badana nr 1. osoba badana nr 2. osoba badana nr 3. osoba badana nr 4.

open sortclose sort



CARD SORTING

zakładka: piercing 1. ile kosztuje przekłucie? 
2. jak dbać o przekłute miejsce? 
3. moje prace/galeria kolczyków

odpowiedzi osób badanych

1. ile kosztuje przekłucie?

3. ile kosztuje przekłucie?

1. ile kosztuje przekłucie?

2. jak dbać o przekłute miejsce?2.  moje prace/galeria kolczyków

1. moje prace/galeria kolczyków

2.  ile kosztuje przekłucie?

4.  nasz mikrokosmos

1. co jeszcze robimy?

ilość prawidłowych przyporządkowańlegenda A prawidłowo przydzielona karta A błędnie przydzielona karta

osoba badana nr 1. osoba badana nr 2. osoba badana nr 3. osoba badana nr 4.

open sortclose sort



CARD SORTING

zakładka: laser 1. błędy młodości – logo 
2. błędy młodości – nr tel. 

3. kilka błędów po zabiegu

odpowiedzi osób badanych

2. błędy młodości – nr tel.2. błędy młodości – nr tel.

1.  kilka błędów po zabiegu 1.  kilka błędów po zabiegu1.  błędy młodości – logo

3. błędy młodości – logo

ilość prawidłowych przyporządkowańlegenda A prawidłowo przydzielona karta A błędnie przydzielona karta

osoba badana nr 1. osoba badana nr 2. osoba badana nr 3. osoba badana nr 4.

open sortclose sort



CARD SORTING

zakładka: FAQ 1. jak umówić się na tatuaż? 
2. ile kosztuje tatuaż? 

3. dlaczego muszę wpłacić zadatek?

odpowiedzi osób badanych

1.  jak dbać o przekłute miejsce? 1.  jak dbać o przekłute miejsce?

3.  kilka błędów po zabiegu

2.  dlaczego muszę włacić zadatek?

1. dlaczego muszę włacić zadatek?

3.  dlaczego muszę włacić zadatek?

1. ile kosztue tatuaż?

2. ile kosztue tatuaż?2. jak umówić się na tatuaż? 2. jak umówić się na tatuaż?

4. jak umówić się na tatuaż?

3.  jak umówić się na tatuaż?

ilość prawidłowych przyporządkowańlegenda A prawidłowo przydzielona karta A błędnie przydzielona karta

osoba badana nr 1. osoba badana nr 2. osoba badana nr 3. osoba badana nr 4.

open sortclose sort



CARD SORTING

zakładka: kontakt 1. e-mail 
2. mapa/lokalizacja 

3. pełny adres Kult Tattoo Fest

odpowiedzi osób badanych

ilość prawidłowych przyporządkowańlegenda A prawidłowo przydzielona karta

3.  studio tatuażu Kraków. 
witaj po stronie emocji 3.  e-mail

2. pełny adres Kult Tattoo Fest

4. pełny adres Kult Tattoo Fest

2. e-mail

A błędnie przydzielona karta

1. e-mail

3. e-mail

1. mapa/lokalizacja 1. mapa/lokalizacja 1. mapa/lokalizacja

3. mapa/lokalizacja

2. błędy młodości – nr tel.

4. błędy młodości – nr tel.

5. na mapie Krakowa od 2001 roku

2. tatuaż w centrum Krakowa. 
mix kreatywności i doświadczenia

osoba badana nr 1. osoba badana nr 2. osoba badana nr 3. osoba badana nr 4.

open sortclose sort



start

o nas

blog

team

tatuaże

piercing

laser

FAQ

kontakt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ilość prawidłowych przyporządkowańlegenda A prawidłowo przydzielona karta A błędnie przydzielona karta

Porónując ilość przyporządkowań kart dla wszystkich kategorii 
strony www wyróżnia się minimalny próg prawidłowych wskazań.  
 
Oznacza to, że kategorie takie jak: „start” | „team” | „ tatuaże” | „ laser” 
uznane są za nieczytelne i wprowadzające użytkownika w błąd 
lub po prostu nieprzydatne w pełni. 
 

Każda z osób badanych mogła przydzielić  po 3 karty do 1 kategorii,  
co daje łącznie 12 szans na prawidłowo przydzieloną kartę.

minimalny próg prawidłowych wskazań

ilość przyporządkowań

na
zw

a 
ka

te
g

o
ri

i

open sortclose sort CARD SORTING



open sortclose sort CARD SORTING

osoby badane jest to 4 użytkowników internetu w przedziale wiekowym 16-25 

są to osoby nieznające strony www.kulttattoo.pl  

nie wiedzą, ile karteczek należy przyporządkować do 1 kategorii 

warunki badania badanie odbywa się zdalnie 

 osoby badane udzielają odpowiedzi za pomocą portalu https://www.optimalworkshop.com 

czas udzielania odpowiedzi jest nieograniczony

1. otrzymanie przygotowane karty  

2. otrzymanie istniejące już kategorie 

3. przyporządkowanie karty danym kategoriom

kategorie – nazwy 9 elementów paska menu strony kulttattoo.pl 

karty – nazwy 27 podstron (3 podstrony dla  każdego z elementów paska menu strony)

narzędzia i przebieg badania

sortowanie otwarte 
/open sort

typ card sorting pozwalający dowiedzieć się jak zdaniem użytkownika podzielona 

powinna być treść badania i jakie kategorie tej treści należy zastosować.



Izabella Solarz - miniaturki tatuaży
 
co jeszcze robimy?
 
fotografia „Ola”
 
moje prace
 
nasz mikrokosmos
 
fotografia „Marcin”
 
moje prace/galeria kolczyków

zobacz więcej 

e-mail 

BŁĘDY MŁODOŚCI - nr tel. 

tatuaż w centrum Krakowa. 
mix kreatywności i doświadczenia 

studio tatuażu Kraków.  
witaj po stronie emocji 

zachwyt zawsze w cenie 

BŁĘDY MŁODOŚCI - logo 

Aleksandra Kołtowska 
miniaturki zdjęć

pełny adres Kult Tattoo Fest 

mapa/lokalizacja 

na mapie Krakowa 
od 2001 roku

kilka błędów po zabiegu 

jak dbać o przekłute miejsce? 

dlaczego muszę wpłacić zadatek? 

jak umówić się na tatuaż? 
 
ile kosztuje przekłucie? 

ile kosztuje tatuaż?

tekst - KANU W FERAJNIE 

tekst - KULTOWY BURGER 

tekst - MOSCOW TATTOO 
CONVETION - NAGRODA 
DLA KANU

CARD SORTING

osoba badana nr 1

DZIAŁ ARTYSTYCZNY INFO I PROMOCJA LOKALIZACJA PYTANIA BEZ 
ODPOWIEDZI

TEKST 

rzeczywista lokalizacja elementu według kategoriilegenda

start o nas blog team tatuaże piercing laser FAQ kontakt A nazwa utworzonej grupy kart

open sortclose sort



tekst - KANU W FERAJNIE 

tekst - MOSCOW TATTOO 
 CONVETION - NAGRODA DLA 
KANU 
 
tekst - KULTOWY BURGER

ile kosztuje tatuaż? 

dlaczego muszę wpłacić zadatek? 

co jeszcze robimy? 

jak umówić się na tatuaż? 

ile kosztuje przekłucie?

Izabella Solarz - miniaturki 
tatuaży 

fotografia „Ola” 

moje prace/ 
galeria kolczyków 

fotografia „Marcin” 

moje prace

nasz mikrokosmos 

studio tatuażu Kraków.  
witaj po stronie emocji 

e-mail 

pełny adres Kult Tattoo Fest 

zachwyt zawsze w cenie 

Aleksandra Kołtowska 
miniaturki zdjęć 

na mapie Krakowa od 2001 roku 

mapa/lokalizacja 
 
tatuaż w centrum Krakowa.  
mix kreatywności i doświadczenia 

zobacz więcej

BŁĘDY MŁODOŚCI - nr tel. 

BŁĘDY MŁODOŚCI - logo

CARD SORTING

osoba badana nr 2

FORUM NAJCZĘSTSZE 
PYTANIA

NASZE PRACE O NAS USUWANIE 
LASEROWE

kilka błędów po zabiegu 

jak dbać o przekłute miejsce?

ZDROWIE

rzeczywista lokalizacja elementu według kategoriilegenda

start o nas blog team tatuaże piercing laser FAQ kontakt A nazwa utworzonej grupy kart

open sortclose sort



dlaczego muszę wpłacić zadatek? 

ile kosztuje tatuaż? 

zachwyt zawsze w cenie 

moje prace/galeria kolczyków 

ile kosztuje przekłucie?

studio tatuażu Kraków.  
witaj po stronie emocji 

tatuaż w centrum Krakowa.  
mix kreatywności i doświadczenia 

BŁĘDY MŁODOŚCI - nr tel. 

mapa/lokalizacja 

e-mail 

BŁĘDY MŁODOŚCI - logo 

na mapie Krakowa od 2001 roku 

pełny adres Kult Tattoo Fest 

jak umówić się na tatuaż?

fotografia „Ola” 

fotografia „Marcin” 

Aleksandra Kołtowska 
miniaturki zdjęć 

moje prace 

Izabella Solarz - miniaturki  
tatuaży 

nasz mikrokosmos

tekst - KANU W FERAJNIE 

tekst - MOSCOW TATTOO 
 CONVETION - NAGRODA DLA 
KANU 
 
tekst - KULTOWY BURGER

kilka błędów po zabiegu 

jak dbać o przekłute miejsce? 

co jeszcze robimy? 

zobacz więcej

CARD SORTING

osoba badana nr 3

CENNIK KONTAKT LUDZIE TEKSTY WIĘCEJ

rzeczywista lokalizacja elementu według kategoriilegenda

start o nas blog team tatuaże piercing laser FAQ kontakt A nazwa utworzonej grupy kart

open sortclose sort



studio tatuażu Kraków.  
witaj po stronie emocji 

tatuaż w centrum Krakowa.  
mix kreatywności i doświadczenia 

BŁĘDY MŁODOŚCI - nr tel. 

BŁĘDY MŁODOŚCI - logo 

tekst - MOSCOW TATTOO 
 CONVETION - NAGRODA DLA 
KANU 

pełny adres Kult Tattoo Fest

mapa/lokalizacja 

e-mail 
 
na mapie Krakowa od 2001 roku

jak umówić się na tatuaż? 

ile kosztuje tatuaż? 

co jeszcze robimy? 

dlaczego muszę wpłacić 
 zadatek? 

zachwyt zawsze w cenie 

nasz mikrokosmos 

zobacz więcej

ile kosztuje przekłucie? 

jak dbać o przekłute miejsce? 

kilka błędów po zabiegu 
 
moje prace/galeria kolczyków

fotogafia „Marcin” 

Izabella Solarz - miniaturki  
tatuaży 
 
Aleksandra Kołtowska 
miniaturki zdjęć 

fotografia „Ola” 

moje prace 

tekst - KULTOWY BURGER 

tekst - KANU W FERAJNIE

CARD SORTING

osoba badana nr 4

AKTUALNOŚCI INFORMACJE O NAS PRZEKŁUWANIE TATUATORZY 
I PRACE

rzeczywista lokalizacja elementu według kategoriilegenda

start o nas blog team tatuaże piercing laser FAQ kontakt A nazwa utworzonej grupy kart

open sortclose sort



CARD SORTING

legenda A powrarzające się nazwy kategorii,  
do których przydzieono zawartość zakładek

Podstrony, do których błędnie przydzielano poszczególne  
karty podczas badania close sort, w badaniu open sort 
zostały zastępione kategoriami w podobny i powtarzający się sposób.  
 
Najwięcej wspólnych grup uzyskały zakładki „team” 
oraz „tatuaże”, co podkreśla podobny chakater 
i zawartość podstron wprowadzających użytkownika w błąd.

lasertatuażeteamstart

– dział artystyczny
– info promocja  
– najczęstsze pytania 
– o nas 
– kontakt 
– więcej 
– aktualności

–  pytania bez odpowiedzi 
–  info promocja 
–  usuwanie laserowe 
–  zdrowie 
– kontakt 
– więcej 
– przekłuwanie 
– aktualności

– dział artystyczny
–  nasze prace  
– ludzie 
– tatuatorzy i prace 
 

– dział artystyczny
–  nasze prace  
– ludzie 
– tatuatorzy i prace 
– o nas 
– info promocja
– więcej 

kategorie, do których przydzielone zostały najgorzej rozpoznawalne zakładki strony www

A

open sortclose sort



WIZYTA W SALONIE TATUAŻU

W celu ustalenia przyczyn powstania strony www  
i zasad jej funkcjonowania najlepiej pytać  
u źródła. Wizyta w obu siedzibach salonu Kult 
Tattoo Fest umożliwiła zebranie opinii zarówno 
jego managerów, jak i pracowników.

siedziba przy ul. Szpitalnej siedziba w budynku Jubilata



BADANIE CZ. I

osoby badane managerowie oraz pracownicy salonu Kult Tattoo Fest   
 
5 osób na stanowisku manager/zastępca managera 
6 osób na stanowisku tatuator/praktykant  
1 osoba na stanowisku piercer 
 

warunki badania

przebieg badania 
dla osób nieznających 

strony www

badanie przeprowadzono w Krakowie, w dwóch siedzibach salonu Kult Tattoo Fest, mieszczęcych 
się w budynku Jubilata oraz kamienicy przy ul. Szpitalnej

ankieta zawiera szczegółowe pytania dotyczące opinii 
respondentów na temat poznanej strony

ankieta zawiera pytania dotyczące obejmowanego stanowiska, 
domniemanych przyczyn powstania strony, jej potencjalnych użytkowników  
oraz treści jakie może zawierać.

wypełnienie ankiety nr 1

dotyczy personalnego przywiązania do strony, stopnia zaangażowania  
w jej funkcjonowanie oraz innych miejsc w sieci związanych 
 z działalnością  salonu lub karierą zawodową poszczególnych pracowników.

rozmowa/ wywiad 

wypełnienie ankiety nr 2

cel badania ustalenie oficjalnych przyczyn i założeń powstania strony kulttattoo.pl 
zebranie informacji na temat sposobu funkcjonowania strony, jej przydatności według różnego 
rodzaju pracowników salonu. porównanie ich stanowisk



BADANIE CZ. I

polecenie nr 1 Wybierz spośród wymienionych najważniejsze cele założenia strony

pozyskanie informacji na temat jakości prac tatuatorów

zdobycie pewności na temat bezpieczeństwa i higieny wykonania usługi

zdobycie informacji o firmie (adres/dojazd/kontakt/nr konta bankowego)

śledzenie informacji na temat działaności salonu 
pogłębienie wiedzy na temat tauażu oraz piercingu

zdobycie informacji o koszcie, sposobie wykoniania usługi w salonie 

przebywanie wśród społeczności o podobnych zainteresowaniach 

100% respondentów wskazało odpowiedź C jako jeden  
z najważniejszych celów powstania strony www. 
Najmniej punktowaną odpowiedzią była odpowiedź E. 
Oznacza to, że według pracowników najważniejszym 
celem założenia strony okazał się przekaz informacji  
na temat jakości, bezpieczeństwa wykonania prac,  
a także danych kontaktowych firmy.

100%

75%

75%
58%

42%
33%

25%

odpowiedzi pracowników salonu odpowiedzi  managerówlegenda

ankieta nr 1 rozmowa ankieta nr 2



BADANIE CZ. I

polecenie nr 2 Wskaż miejsca w sieci najbardziej powiązane z Kult Tattoo Fest

facebook

instagram

kulttattoo.pl

tfbclothing.pl
snap

Zdecydowana większość respondentów w odpowiedzi na 
powyższe pytanie wskazała portale społecznościowe. 
Według opinii pracowników salonu są to najczęściej  
aktualizowane miejsca w sieci o treściach podobnych  
do tych znajdujących się na stronie domowej. Również ich 
zdaniem portale społecznościowe bardziej oddają cha-
rakter salonu tatuażu, są bliżej odbiorców/potencjalnych 
klientów oraz ludzi zzainteresowanych tatuażem.

92%

67%

42%
17%

8%

odpowiedzi pracowników salonu odpowiedzi  managerówlegenda

ankieta nr 1 rozmowa ankieta nr 2



polecenie nr 3

polecenie nr 4

Do kogo kierowana jest strona kulttattoo.pl?

Czego/ jakich treści na stronie kulttattoo.pl może szukać użytkownik?

Na podstawie pytania otwartego kierowanego do wszystkich rodzajów pracowni-
ków salonu wyróżniono dwa główne typy domyślnych użytkowników strony:

Wszystie wyżej wymienione grupy można podsumować jako zainteresowane galerią 
prac tatuatorów stanowiącą główną część zawartości strony www.  
Według respondentów użytkowik szuka również:

użytkownicy zainteresowani usługami firmy

„osoba zaineresowana wykonaniem tatuaużu” 

„potencjalny klient” 

„ludzie szukający odpowiedniego tatuatora”  

„nowi klienci”

użytkownicy zainteresowani tematem tatuażu

„stali bywalcy przebywający w klimacie” 

„osoby zaiteresowane wiedzą o tatuażach” 

„pasjonaci”  

„branża”

BADANIE CZ. I

„informacji kontaktowych ze stroną” 

„podstawowej wiedzy know how” 

„newsów ze świata tatuażu” 

„jak wygląda lokal”  

„cen usług”

ankieta nr 1 rozmowa ankieta nr 2



BADANIE CZ. I

polecenie nr 5 Jakie skojarzenia w użytkowniku powinna wzbudzać strona www?

Z odpowiedzi wynika, iż zapewnienie potencjalnego 
klienta o jakości i bezpieczeństwie wykonywanej  
w salonie usługi jest jednym z najważniejszych celów 
strony.  Dopiero w późniejszej kolejności ważne są  
oryginalność, pasja i interdyscyplinarność działań  
pracowników Kult Tattoo Fest.

92%

75%

58%
42%

16%
8%

0%

odpowiedzi pracowników salonu odpowiedzi  managerówlegenda

ankieta nr 1 rozmowa ankieta nr 2

obecność KTF w centrum najważniejszych eventów
interdyscyplinarność działań KTF

profesjonalizm
dbałość o komfort, higienę i bezpieczeństwo

oryginalność

pasja

wyjątkowość miasta Kraków



BADANIE CZ. Iankieta nr 1 rozmowa ankieta nr 2

zarządzanie treścią

charakter  korzystania 
ze strony salonu 

potrzeba posiadania  
strony salonu

uwagi dotyczące strony

1 osoba odpowiedzialna za redagowanie i aktualizowanie 
treści znajdujących się na stronie www. 
grupa managerów zaangażowana w rozwój strony

strona traktowana jako narzędzie kontaktu z potencjalnym 
klientem, miejsce udostępniania informacji na temat firmy,  
promocji salonu oraz jej pracowników

strona postrzegana jako istotna ze względu na kluczowy 
udział we wstępnych fazach kontaktu potencjalnego  
klienta z firmą

wyatępowanie zbędnych elementów takich jak blog, strona 
traktowana jako źródło informacji bez konieczności  
dostarczania nadmiernej ilości zbędnych rozrywek

brak bezpośredniego wpływu na zawartość strony, 
udostępnianie jedynie fotografii dokumentujących 
prace tatuatorów/piercera

znikomy, bardziej indywidualne podejście do treści 
udostępnianych w internecie, skupienie większej uwa-
gi na rozwoju jednostki, niż całego salonu jako firmy

treści takie jak galeria prac znajdują się w kilku  
miejscach w sieci, co obniża poziom odczuwalnej po-
trzeby posiadania strony salonu

występowanie elementów zbędnych takich jak blog, 
brak aktualizacji treści, brak elementu zachęcającego 
użytkownika do ponownego odwiedzenia strony

odpowiedzi pracowników salonu odpowiedzi  managerówlegenda

Wnioski wyciągnięte z wielowątkowych rozmów przeprowadzonych w czasie pobytu w Krakowie pozwalają 
 na wyróżnienie kilku istotnych różnic pomiędzy opiniami pracowników oraz managerów salonu



kompletnie nieprzydatna przydatna

zbyt skomplikowana

odstraszająco nieciekawa

jedna z wielu

przejrzysta

zachęcająca do dalszego korzystania 

naprawdę wyróżniająca się spośród inncyh

nudna zawierająca interesujące treści

niechlujna estetyczna

wizualnie nieadektwatna dobrze oddająca charakter treści

odstraszająca zachęcająca do ponownego wejścia

4 5-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

4,6

4,2

4,2

4,2

4

3,6

3,8

1

3

3

2,6

2

0,5

1,6

3,3

3,3

średnia odpowiedzi pracowników salonu średnia odpowiedzi  managerówlegenda

BADANIE CZ. Iankieta nr 1 rozmowa ankieta nr 2

polecenie nr 6 Oceń swoje wrażenia na temat strony kulttattoo.pl



osoby badane użytkownicy posiadający tatuaż, ale nie znający stony www 
osoby niezainteresowane tematyką tatuażu i nie znające strony www

warunki badania

przebieg badania 
dla osób nieznających 

strony www

badanie przeprowadzone jest w warunkach kontrolowanych  
w celu wyeliminowania jak największej liczby dystraktorów.
w czasie badania strona internetowa wyświetlana będzie na monitorze komputera  
ASSUS x550J o domyślnej rozdzielczośći 1366x768.
ankieta, którą wypełniają osoby badane wydrukowana jest na formacie A4.

ankieta zawiera szczegółowe pytania dotyczące opinii 
respondentów na temat poznanej strony

osoba badana wykonuje dwa polecenia wymagające użycia 
strony www, którą otwiera na czas ich rozwiązania

wykonanie poleceń wymagających skorzystania ze strony

wypełnienie ankiety

BADANIE CZ. II

cel badania porównanie potrzeb dwóch grup użytkowników i stopnia ich zadowolenia 
 na podstawie pierwszego kontaktu ze stroną salonu



BADANIE CZ. IIpolecenia ankieta 

użytkownicy niezaiteresowani 
tematyką tatuażu

polecenie nr 1 „Wyobraź sobie, że chcesz zrobić tatuaż i poszukujesz potrzebnych informacji. 
Wypisz, czego będziesz szukać i spróbuj znaleźć to na stronie kulttattoo.pl”

jak wygląda lokal

ceny usług

galeria prac   artystów

informacje kontaktowe z salonem

podstawowa wiedza know how

newsy ze świata tatuażu

100%

100%

75%
50%

50%
25%

pojęcia wyszukiwane przez użytkowników

jak wygląda lokal

ceny usług

galeria prac   artystów

informacje kontaktowe z salonem

podstawowa wiedza know how

newsy ze świata tatuażu

W obu przypadkach ankiet respondenci na pierwszym 
miejscu wskazali galerię prac artystów  i dane kontaktowe 
salonu, co wskazuje na zgodność intencji właścicieli  
z potrzebami potencjalnych użytkowników strony. 

legenda użytkownicy nie posiadajacy tatuażu użytkownicy posiadajacy tatuaż

hierarchia potrzebnych informacji 

 według właścicieli strony



A

C

E

B

D

F

......

okrągłe miniatury

kwadratowe 
miniatury

kwadratowe 
miniatury

element strony

początkowy 
element strony

możliwość przewijania  
strony między elementami

element posiadający 
rozwinięcie w innym  
miejscu strony www

odsyłacz do innego  
miejsca w sieci 

element zawierający  
miniaturkę prac
element zawierający  
pytania i odpowiedź

odsyłacz 
 wewnątrz strony

legenda

BUDOWA STRONY WWWpodział ogólny architektura informacjielementy stałe lokalizacja obrazów

drugi poziom kategorii

1 1

3 3

5 5
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przybliżenie schematu fragmentu strony związanego z poleceniem

polecenie nr 2 „Znajdź odpowiedzi na pytania:  ILE KOSZTUJE  (A) PRZEKŁUCIE? (B) TATUAŻ?

kliknięcie związane  
z częscią A badania

kliknięcie związane  
z częscią B badania

błędne kliknięciedroga użytkownikalegenda 2 2 poprawna odpowiedź

12 4 poziom 1

poziom 2

poziom 3
poziom 4
poziom 5

poziom 6

poziom 7

poziom 11

5s 10s 15s 20s

U1

25s 30s 35s 40s 45s 50sczas

21

„a co, gdybym chciała ananaska? 
 sprawdzę cenę” 

„jeee! mamy!”11s

28s

Użytkownik nr 1 bez problemu znalazł odpowiedź  
na część A polecenia. W kolejnym etapie błędnie  
szukał rozwiązania w nieodpowiedniej kategorii, 
co spowodowało dezorientację.
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przybliżenie schematu fragmentu strony związanego z poleceniem

„Znajdź odpowiedzi na pytania:  ILE KOSZTUJE  (A) PRZEKŁUCIE? (B) TATUAŻ?polecenie nr 2

kliknięcie związane  
z częscią A badania

kliknięcie związane  
z częscią B badania

błędne kliknięciedroga użytkownikalegenda 2 2 poprawna odpowiedź

1 poziom 1

poziom 2

poziom 3
poziom 4
poziom 5

poziom 6

poziom 7

poziom 11

5s 10s 15s 20s 25s 30s 35s 40s 45s 50sczas

U2

„ nie ma, nigdzie” 13s

25s „teoretycznie powinienem wejść też tu”

Użytkownik nr 2 pomylił kategorie z obu części  
polecenia, zastanawiając się nad kolejnymi krokami  
– wodził kursorem po ekrania.
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przybliżenie schematu fragmentu strony związanego z poleceniem

polecenie nr 2 „Znajdź odpowiedzi na pytania:  ILE KOSZTUJE  (A) PRZEKŁUCIE? (B) TATUAŻ?

kliknięcie związane  
z częscią A badania

kliknięcie związane  
z częscią B badania

błędne kliknięciedroga użytkownikalegenda 2 2 poprawna odpowiedź

poziom 1

poziom 2

poziom 3
poziom 4
poziom 5

poziom 6

poziom 7

poziom 11

5s 10s 15s 20s 25s 30s 35s 40s 45s 50sczas

1 3

U3

„ hmm, no nie ma tu tego” 11s

23s „tutaj!”

Użytkownik nr 3 w kontekście szukania odpowiedzi A  
 wszedł w błędną kategorię, znajdując tym samym  odpowiedź B
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przybliżenie schematu fragmentu strony związanego z poleceniem

polecenie nr 2 „Znajdź odpowiedzi na pytania:  ILE KOSZTUJE  (A) PRZEKŁUCIE? (B) TATUAŻ?

kliknięcie związane  
z częscią A badania

kliknięcie związane  
z częscią B badania

błędne kliknięciedroga użytkownikalegenda 2 2 poprawna odpowiedź

12 3 poziom 1

poziom 2

poziom 3
poziom 4
poziom 5

poziom 6

poziom 7

poziom 11

5s 10s 15s 20s 25s 30s 35s 40s 45s 50sczas

2 31

U4

„ kolczyki tu, to może o tatuażach też tak jest?” 

„eee...”19s

14s

28s „dlaczego tak  z d*py to jest?”
Użytkownik nr 4 bez problemu znalazł odpowiedź  
na część A polecenia. W kolejnym etapie błędnie  
szukał rozwiązania w nieodpowiedniej kategorii, 
co spowodowało dezorientację.
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poziom 2

poziom 3
poziom 4
poziom 5

poziom 6

poziom 7

poziom 11

5s 10s 15s 20s 25s 30s 35s 40s 45s 50sczas

21

3
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39s

321 1 2 2 43
1

34s29s23s

Czas rozwiązania polecenia jest porównywalny dla 
wszystkich użytkowników.  Osoby nie interesujące 
się tatuażem rozwiązywały polecenie nieznacznie  
dłużej. Każdy z użytkowników popełnił co najmniej 
jeden błąd, co sugeruje, iż strona nie jest dla nich  
w pełni intuicyjna. 

polecenie nr 2 „Znajdź odpowiedzi na pytania:  ILE KOSZTUJE  (A) PRZEKŁUCIE? (B) TATUAŻ?

kliknięcie związane  
z częscią A badania

kliknięcie związane  
z częscią B badania

błędne kliknięciedroga użytkownikalegenda 2 2 poprawna odpowiedź
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BADANIE CZ. IIpolecenia ankieta 

pytanie nr 1 „Czy strona kulttattoo.pl była dla Ciebie przydatna podczas zbierania informacji?”

Poziom zadowolenia z przydatności zawartości strony www 
różni się między poszczególnymi użytkownikami w zależności,  
czego szukali. Wysoko oceniana jest dostępność galerii prac artystów.  
Znacznie gorzej oceniany jest dostęp do informacji na temat cen  
tatuaży. Nie wynika to jednak z braków na stronie, lecz z charakteru 
funcjonowania branży, gdzie cena usługi ustalana jest indywidualnie.  
Użytkownicy nie posiadający tatuażu mogą o tym nie wiedzieć.

zdecydowanie tak

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie 

zdecydowanie nie

50%

25%

25%
0%

0%

legenda użytkownicy nie posiadajacy tatuażu użytkownicy posiadajacy tatuaż



pytanie nr 2

pytanie nr 3

„W którym miejscu na stronie znajdziesz galerię prac artystów?”

„W którym miejscu na stronie znajdziesz informacje dotyczące  
poszczególnych tatuatorów?”

team

team

tatuaż

tatuaż

o nas

100%

50%

0%

25%
25%

legenda użytkownicy nie posiadajacy tatuażu użytkownicy posiadajacy tatuaż

Kategorie „tatuaż” i „team” prowadząc do jednego miejsca na stronie 
mogą tym samym  wprowadzać użytkownika w błąd. Szczególnie 
w przypadku, gdy szukając informacji o tatuatorach, użytkownik  
„ma do wyboru” dodatkowo kategorię „o nas” sugerującą podobnej 
treści zawartość (której tam nie znajdzie).

BADANIE CZ. IIpolecenia ankieta 



kompletnie nieprzydatna przydatna

zbyt skomplikowana

odstraszająco nieciekawa

jedna z wielu

przejrzysta

zachęcająca do dalszego korzystania 

naprawdę wyróżniająca się spośród inncyh

nudna zawierająca interesujące treści

niechlujna estetyczna

wizualnie nieadektwatna dobrze oddająca charakter treści

odstraszająca zachęcająca do ponownego wejścia

4 5-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

4,5

4,5

4

4,5

4,5

2

3

3,5

 5

średnia odpowiedzi  użytkowników posiadających tatuaż

legenda

polecenie nr  3 Oceń swoje wrażenia na temat strony kulttattoo.pl

średnia odpowiedzi użytkowników nie posiadających tatuażu

4

4

4

4,5

1

3,5

4

Oceny respondentów róznią się od siebie na podstawie 
tego, jakie wyobrażenie na temat strony miał początko-
wo użytkownik. Osoby nie posiadające wiedzy na temat 
tatuażu słabo oceniają treść zawartą na tronie. Osoby 
interesujące się tematem znają więcej porównywalnych 
stron, dlatego ta jawi im się bardziej jako jedna z wielu.
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BADANIE CZ. III

osoby badane

warunki badania

przebieg badania 
dla osób nieznających 

strony www

badanie przeprowadzone jest zdalnie
ankieta, którą wypełniają osoby badane zamieszczona jest na portalu ankietka.pl

ankieta zawiera szczegółowe pytania dotyczące procesu zebrania informaji 
 na temat wykonania tatuażu, a także stopnia przydatności strony www 

wypełnienie ankiety

cel badania porównanie wcześniej przedstawianych ankiet z opinią użytowników będących  
 realnymi klientami salonu

4 ososby, które wykonały swój pierwszy tatuaż w studio Kult Tattoo Fest  
i tym samym miały okazję korzystać ze strony www w realnych warunkach użytkowania



pytanie nr 1 „Jakie informacje potrzebne były Ci przed wykonaniem tatuażu?”

jak wygląda lokal jak wygląda lokal

ceny usług ceny usług

galeria prac   artystów galeria prac   artystów

informacje kontaktowe z salonem informacje kontaktowe z salonem

podstawowa wiedza know how podstawowa wiedza know how

newsy ze świata tatuażu newsy ze świata tatuażu

100%

100%

50%
0%

0%
0%

hierarchia potrzebnych informacji 

 według właścicieli strony wyszukiwania użytkowników wyszukiwania klientów salonu

jak wygląda lokal

ceny usług

galeria prac   artystów

informacje kontaktowe z salonem

podstawowa wiedza know how

newsy ze świata tatuażu

Porównując wyniki wcześniejszych ankiet z opinią klientów realnie 
korzystających kiedyś ze strony dostrzega się niesłabnącą  
rangę informacji takich jak galeria prac artystów czy dane kontaktowe 
 salonu. Potwierdza to fakt, że strona prowadzona/kojarzona  
i odwiedzana jest właśnie z uwzględnieniem zdobycia tego typu infromacji.legenda klienci salonu Kult Tattoo Fest

BADANIE CZ. IIIankieta z klientami



facebook facebook

instagram

kulttattoo.pl

kulttattoo.pl

tfbclothing.pl
snap

hierarchia miejsc w sieci związanych 

z salonem według właścicieli strony odpowiedzi klientów

pytanie nr 2

pytanie nr 3

„Z jakich miejsc w sieci czerpałeś takie informacje?”

„Czy strona kulttattoo.pl była dla Ciebie przydatna podczas zbierania informacji?”

inne – forum internetowe

50%

50%

25%

Obie ze stron podkreślają przydatność informacji zawartych 
 na portalach społecznościowych. Jednocześnie klienci potwierdzają 
realną przydatność strony kulttattoo.pl w początkowych procesach  
związanych z nabyciem tatuażu (głównej usługi salonu).legenda klienci salonu Kult Tattoo Fest
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zdecydowanie tak

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie 

zdecydowanie nie

75%

25%

0%
0%

0%

ankieta z klientami



obecność KTF w centrum najważniejszych eventów
obecność KTF w centrum najważniejszych eventówinterdyscyplinarność działań KTF

interdyscyplinarność działań KTF

profesjonalizm profesjonalizm

dbałość o komfort, higienę i bezpieczeństwo

dbałość o komfort, higienę i bezpieczeństwooryginalność

oryginalność

pasja
pasja

wyjątkowość miasta Kraków

wyjątkowość miasta Kraków

100%

75%
100%

50%

50%

25%

75%

pytanie nr 4 „Jakie skojarzenie z Kult Tattoo Fest wzbudza w Tobie strona www?”

legenda klienci salonu Kult Tattoo Fest

hierarchia docelowych skojarzeń 

z salonem według właścicieli strony odpowiedzi klientów

Pierwsze trzy punkty hierarchii odpowiedzi właścicieli strony,  
jak i realnych klientów, pokrywają się. Stanowi to dowód skutecznego 
kreowania zamierzonego wizerunku firmy przy użyciu strony www.
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pytanie nr 5 „Jak często po wykonaniu tatuażu odwiedzasz jeszcze stronę kulttattoo.pl?”

zdecydowanie często

raczej często

nie mam zdania

raczej rzadko

zdecydowanie rzadko

50%

25%

25%
0%

0%

pytanie nr 6 „Jak często odwiedzasz inne miejsca w sieci związane z Kult Tattoo Fest?”

legenda klienci salonu Kult Tattoo Fest

zdecydowanie często

raczej często

nie mam zdania

raczej rzadko

zdecydowanie rzadko

75%

25%

0%
0%

0%

Według opinii respondentów strona kulttattoo.pl jest rzadziej odwiedzana, 
niż inne miejsca w sieci związane z salonem. Po wykonaniu uslugi klient  
nie odczuwa konieczności odwiedzania tej strony.

BADANIE CZ. IIIankieta z klientami



PODSUMOWANIEwnioski rekomendacje

ZALETY

WADY

z badań z pracownikami salonu oraz różnego typu użytkownikami  
dostrzega się spełnianie najważniejszych celów założenia strony www. 
Strona pełni niejako wizytówkę salonu i jest kluczowym narzędziem pomocnym  
w pierwszych etapach nabywania głównej usługi salonu jaką jest tatuaż.

potwierdzoną badaniami wadą dosrzeganą już na etapie analizy własnej jest nadmiar podobnych 
do siebie kategorii wprowadzających użytkownika w dezorientację, a także nieintuicyjne dla użyt-
kownika miejsca występowania odpowiedzi na szukane przez niego pytania – niespójność. 
według pracowników salonu strona jest zbyt statyczna i nie zatrzymuje użytkownika na dłużej.

„To widać po tym, jak ludzie do mnie dzwonią. Każdy klient dzwoni na numer podany 
na stronie. Jak ktoś przychodzi do salonu i on nie wie co by chciał, to go odsyłam na 
stonę od razu. Tam sobie poogląda wszystkich naszych tatuatorów”

„Tu by się mogło coś dziać, tu ma być mięso, a jest jakieś pitu pitu. Kto Ci tam wróci? 
Zdjęcia prac masz wszędzie w internecie, tu się nic nie dzieje ciekawego” 

„Pisz, że to jest trochę bez sensu, gdzie ja mam szukać tych pytań? No trochę z d*py”

„Strona jest jak baza, gdzie klient ma wszystko, nie musi na fb wystukiwać nazwisk 
 i zastanawiać się, kto jak się nazywał, na stronie ma potrzebne info i linki do fb też”

„Na stronie bez problemu znalazłem kontakt do salonu, wtedy mi powiedzieli 
wszystko co i jak”

wypowiedzi pracowników salonu wypowiedzi  managerów wypowiedzi  użytkownikówlegenda



PODSUMOWANIEwnioski rekomendacje

Niezależnie od koncepcji  charakteru dalszego rozwoju strony należy zwrócić  
uwagę na nadmiar występujących tam podobnych treści (kategorie O NAS, TEAM, TAUAŻ)  
Możliwym jest zredukowanie nadmiaru kategorii, ułatwiłoby to użytkownikowi  
zdobywanie potrzebnych mu informacji. 

Warto zwrócić uwagę na ujednolicenie sposobu zdobywania odpowiedzi na ważne dla 
użytkownika pytania (kwestia kategorii PIERCING, TATUAŻ, FAQ). Ustalając jeden schemat 
zdobywania odpowiedzi (jedno miejsce, w którym może je znaleźć) daje się użytkownikowi 
poczucie komfortu swobodnego i prostego zdobywania infromacji.


