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O klientovi
Vantage Film navrhuje a vyrábí ultra-precizní 
objektivy a digitální nástroje, které pomáhají 
zdokonalovat umění filmového natáčení. 
Značky objektivů a čoček Vantage, Hawk Ana-
morphic a PSU používají velké holywoodské 
i mezinárodní produkce. Na svém kontě má 
Vantage Film celou řadu prestižních ocenění.

Původní řešení 
a motivace 
ke změnám
Spolupráce s klientem trvá již od roku 2002, 
kdy jsme spouštěli v té době nevšední web 
v technologii Flash. Během prvních 5 let 
zaznamenal web řadu pozitivních reakcí 
a komentářů. Postupem času ale přestal plnit 
požadavky a očekávání uživatelů a jednoduše 
zastaral. I jeho údržba byla stále kompliko-
vanější.

V roce 2014 prošel web kompletní promě-
nou. Jednoduchá černobílá grafika vychází 
z designu produktového katalogu. Řešení 
umožňuje zobrazení ve vysoké kvalitě 
a na nejmodernějších zařízeních.

Cíle
• Nový, plně responzivní firemní web 

www.vantagefilm.com.

• Moderní design s důrazem na zobrazení 
ve velmi vysokém rozlišení. 

• Rychlý a snadný přístup k informacím o 
produktech a poskytovaném full-servis 
pronájmu filmové techniky.

• Klíčová sdělení formou novinek v promí-
tačce na homepage.

• Možnost snadné správy všech dokumen-
tů ke stažení.

• Prezentace referenčních filmů a video 
ukázek, reklam či hudebních klipů natáče-
ných technikou od Vantage.

Řešení
• Na začátku projektu proběhla analýza 

stavu původního webu Vantage Film, 
microsite Hawk Anamorphic a webů 
konkurence. Následně byla navržena zcela 
nová koncepce a struktura webu. 

• Firemní web jsme propojili s microsite 
prezentující produktovou řadu Hawk 
Anamorphic tak, aby všechny informace 
byly dostupné na jednom místě.

• Vznikl moderní design vycházející 
z grafického stylu katalogu společnosti – 
zachování černobílé koncepce.

• Web umožňuje zobrazení ve velmi vyso-
kém rozlišení a je přístupný z nejmoder-
nějších mobilních zařízení.

• Na webu je nasazený redakční systém 
Edee CMS umožňující spravovat obsah 
v plném rozsahu.

Další projekty
V roce 2016 jsme doplnili sekci Credits zamě-
řenou na prezentaci projektů a přehrávání 
referenčních ukázek ve video playeru přímo 
na stránce rozšířené o možnost nastavit filtr 
dle typu a značky objektivu použitého při 
natáčení. 

Dále jsme spustili novou graficky 
výraznou sekci Underwater 
underwater.vantagefilm.com

• s přehledem dostupné kamerové techni-
ky pro natáčení pod mořskou hladinou 

• s pohyblivým pozadím ze života vodního 
světa 

• členěnou podle podmořské hloubky 

Vše je responzivní a jednoduše spravovatelné 
v redakčním systému Edee CMS vyvíjeném 
FG Forrest.

Vantage Film
Kompletní přepracování na plně responzivní web s moderním designem vedlo v prvním 
roce po spuštění k nárůstu počtu návštěv o 157 % a počtu uživatelů o 133 %. Počet mobil-
ních návštěv se zvýšil o více než 350 %.

Vantage Film GmbH

od roku 2002

FG Forrest, a.s.

Nová webová prezentace s důrazem na vysokou kvalitu 
zobrazení grafického obsahu
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Přínosy

   362%
nárůst návštěv z mobilních zařízení

 o 50 %
delší doba strávená na webu

   156%
navýšení počtu návštěv 
z vyhledávání Google

   157%
nárůst návštěvnosti celkově

   133%
navýšení počtu uživatelů

 o 87 %
více zobrazených stránek během  

jedné návštěvy



PŘÍPADOVÁ STUDIE

Vyjádření klienta

„Před dvanácti lety pro nás společnost FG Forrest vytvoři-
la naše první webové stránky. Zákazníci si je pochvalovali, 
a proto když jsme potřebovali předělat jejich design, rozhodli 
jsme se na FG Forrest znovu obrátit. 

V průběhu projektu s námi Forresti vše neustále konzultovali. 
Pomohli nám tak naše stránky posunout k responzivnímu 
designu, který by odpovídal potřebám zákazníků a zároveň 
zachoval náš původní designový koncept. 

Společnosti jsme předložili jasné a nelehké požadavky, kte-
ré byly díky usilovné práci splněny ve stanoveném termínu. 
Ve všech fázích projektu nám byli neskutečně nápomocní, 
ať už jednalo o rozvoj nápadu, testování, spuštění a v nepo-
slední řadě také údržbu. S novými webovými stránkami jsme 
velmi spokojeni. Zůstat u FG bylo to správné rozhodnutí.“

James S. Bouchie
Director, Marketing & Key Accounts

Vantage Film, GmbH
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  O FG Forrest
FG Forrest, a.s. je internetovou agenturou založenou v roce 
1996. 

Poskytuje kompletní internetová a intranetová řešení od analýzy, 
návrhu designu až po produkci a servis svěřených projektů v kom-
binaci s efektivním online marketingem a kreativním přístupem. 
Souběžně vyvíjí vlastní systém pro správu obsahu webů Edee CMS. 
Podpis FG Forrest lze nalézt například na projektech pro Skupinu 
ČEZ, Kancelář prezidenta republiky, Komerční banku, Lagardère 
Active ČR, McDonald´s nebo Nakladatelství Fraus.

Kontakt:
Bc. Korcová Andrea, Client Service Manager  
korcova@fg.cz

Sídlo, fakturační adresa
FG Forrest, a.s.
Pernerova 635/57
186 00 Praha 8

Tel.: +420 222 242 204
e-mail: fg@fg.cz

Pobočka Hradec Králové
Ulrichovo nám. 737  
500 02 Hradec Králové

Pobočka Náchod
Karlovo nám. 179
547 01 Náchod

www.fg.cz
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