
 ПРИМЕР ЗА ТОВА КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ
ИНТЕРЕС КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ 

ОФИЦИАЛЕН УЕБ САЙТ
Първият ни пример е за частна компания, намираща се в България, чиято основна 

дейност е да предлага обучение в чужбина за български студенти. Компанията предлага 
голям набор от предимства, пряко свързани с успешното кандидатстване на млади хора 

в чужбина. Тя е официален партньор за България на много университети и училища 
предимно в Европа, но не само.

Още от първата страница на сайта става ясно за какво и за кого са предназначени 
услугите му.

 

Изображението е с високо качество, текстът 
се откроява добре, заглавието е точно и 

ясно, цветовете са приятни, а бутонът 
"научете повече" е удобно разположен 
точно под изображението. Бутоните в 

горната част са постоянни и не дразнят 
окото, текстът е ясен и подходящ дори за 

хора със зрителни увреждания.
 

"Проектът "MAP" е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на консорциума по проекта и нито Европейската комисия, нито Испанската служба за интернационализация на

образованието (SEPIE) носят отговорност за използването на съдържащата се в него информация."
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Падащите подменюта са много 
удобни и постоянно достъпни, 

така че не губите време в самия 
сайт.
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Логото на партньорските университети е видимо и
разпознаваемо от потребителите.

Визията пресъздава основната цел на компанията за
предлагане на образование в чужбина.

Съдържанието на сайта е логично подредено, пълно с 
всякаква информация, има раздел с обратна връзка от 
студенти, използвали услугите на компанията. Той е добре 
структуриран.

Текстът, буквите и падащите менюта са с еднакъв шрифт, 
цвят и напълно съответстват на основния вид на сайта. 
Почти всеки бутон води до услуга на компанията - езикови 
курсове онлайн курсове, висше образование, средно 
образование и т.н. Всичко приканва потребителя да се 
запознае с цялата публикувана информация.

За по-лесна информация и навигация, сайтът показва 
популярни университети, разделени по държави - Германия, 
Великобритания, Италия, Холандия, Белгия и много други. 
Големите банерни изображения помагат за лесна 
ориентация на сайта.

Още примери за този тип уеб 
сайтове www.integral.bg
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