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FC Viktoria Plzeň získala posilu v podobě nového webu
Plzeň, 24. února 2010 - Fotbalový klub FC Viktoria Plzeň spustil pro své fanoušky od základu
zmodernizovanou webovou prezentaci www.fcviktoria.cz z dílny společnosti BARTON STUDIO. Potvrdil tím
ambici stát se silným hráčem nejen na fotbalovém, ale také na internetovém hřišti.
Nový web FC Viktoria Plzeň umě využívá moderní technologie k navázání osobnějšího vztahu s fanoušky.
Výrazný prostor dostala fan zóna, která obsahuje bonusy, hry a množství materiálu ke stažení do mobilu. TV
Viktorka dokonce nechá prostřednictvím unikátních videí nahlédnout do zákulisí klubu.
„Pro web Viktorky jsme vytvořili řadu speciálních aplikací, které jsou praktické i zábavné. Vycházeli jsme z
toho, co fanouškům na starých stránkách nejvíc chybělo. Zejména jsme se zaměřili na přehlednost.
Významnými změnami prošlo například zpracování zápasů, kde si teď snadno porovnáte soupisky obou týmů
nebo statistiky domácích hráčů. Pohodlnější je i sledování online přenosů. Veškeré funkcionality jsme
důkladně konzultovali se zástupci klubu. Věříme, že inspirativní partnerství, které mezi námi a Viktorií vzniklo,
tímto projektem teprve začíná. Jako příznivce plzeňského fotbalu nás těší, když Viktorka úspěšně reprezentuje
v lize i na internetu,“ uvedl Milan Bartoň, spolumajitel společnosti BARTON STUDIO.
Cílem webové prezentace je atraktivní formou informovat o všem, co Vás v souvislosti s FC Viktoria zajímá.
Přehledný design, logická struktura a intuitivní navigace míří přímo na bránu. Umožňují snadnou orientaci a
rychlé vyhledávání v bohatém obsahu.
„Přemýšleli jsme, jak vtáhnout naše fanoušky ještě více do hry. BARTON STUDIO se osvědčilo jako skvělý rádce
při volbě internetové strategie i jako profesionální realizátor technicky náročných řešení. Ve spolupráci
plánujeme pokračovat i po spuštění webu a již nyní chystáme další vylepšení,“ prozradil Pavel Pillár,
PR manažer a tiskový mluvčí FC Viktoria Plzeň.

Plzeňská společnost BARTON STUDIO poskytuje profesionální služby v oblasti webdesignu a internetového
marketingu včetně analýz a odborného poradenství. Její webové prezentace a e-shopy na míru charakterizuje
kvalitní zdrojový kód, důraz na použitelnost, účinná optimalizace a jednoduchá aktualizace pomocí vlastního
redakčního systému CMS Fish 3.0. Umisťují se na předních pozicích ve vyhledávačích, dokážou přivést a oslovit
nové zákazníky i zprostředkovat výnosné obchody.
Nedávno BARTON STUDIO dokončilo další regionálně významný projekt, který představuje internetový
videoserver Plzeňská televize. Více se dozvíte na stránkách www.bartonstudio.cz.
Chcete-li se dozvědět víc o tomto nebo dalších našich projektech, určitě nás kontaktujte:
BARTON STUDIO s.r.o.
Denisovo nábř. 2568/6, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 218 120
Mobil: +420 773 985 449
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