
С Т Р А Т Е Г И Я Т А  Н А  З Е Л Е Н О Т О  С Т У Д И О

нашата

ДЕКЛАРАЦИЯ



До:

С предизвикателството Идва 
Промяната

Добре дошли! Ние сме „Джи енд Ел Медия“  - малък, но мощен екип от дизайнери и разработчици. Ние сме силно завладени от постигането на резултати, визуално
поразителен дизайн, който влияе положително върху хода, развитието, течението на живота на клиентите.

Ако марката Ви е безпроблемна и вече Ви прави пари  можете да спрете да четете тук. Поздравления, справяте се отлично! За да гарантираме, че това не е загуба
на Вашето време  е време за виц:

Обява на вратата на GNL Media офис:

Клиенти без маска не се обслужват!

Клиенти с маска и пистолет – е те се обслужват с предимство!

Но по всяка вероятност Вие все още не извличате максимална полза от вашата марка. Това е добре ... Супер даже! Това е наистина страхотно място за начало!

Ерата на просто създаването на дизайн при нас вече отмина. Ние сме в момент на хипер-сътрудничество и изграждане на доверени партньорства между 
дизайнер и клиент, (Сътрудничество, което има потенциал да расте и които имат потенциал да растат и да продължат дълго.

Ерата, в която ние просто създавахме дизайн вече отмина. В момента сме на етап изграждане на хипер сътрудничество и доверие между партньор и клиент. 
Процес, който има потенциал да расте и продължи дълго в годините.

Вашата марка трябва да бъде ярко отражение на усилената работа и жертвите, които правите, за да живеете и създавате живота, който искате, и отнема много 
работа, за да го направите правилно. И ние искаме да сме част от този процес!

Проектирането на дизайн за нашите клиенти е далеч от създаването на нещо, което е просто приятно и хубаво за Вас да гледате. Ние проектираме дизайн за 
успеха на Вашия бизнеса, като Ви помагаме да спечелите нови клиенти, да запазите съществуващите и най-вече да улесните работата с тях.



До:

Изграждане на 
Доверен Съюз

Проектирането на марката или уеб сайта ще бъде отварящо за Вас очите изживяване. По пътя към него ще Ви предизвикаме и ще Ви изтласкаме/извадим от 
комфортните зони. Промяната, която търсите, ще дойде дори и само от този положителен тласък. Както всички знаем, това може да бъде трудно начинание.
Може дори да бъде страшно! Но нашият екип се ангажираме да бъдем до Вас и да Ви подкрепяме! 

Ако сте готови да тръгнете с нас, ние сме готови да станем неразделен партньор в бизнеса Ви и да работим за и заедно с Вас, за да Ви помогнем да ръководите
и развивате успешното бъдеще на бизнеса си.

Ние сме обсебени от детайлите и не се страхуваме от усилената работа, която е необходима, за да създадем вечни, непоколебими резултати за марките. „Няма 
кураж – няма слава“ е нашият девиз за всеки един проект. Ние ще бъдем безмилостни към Вас. Това, което получавате от нас, като Ваш екип е специализирана 
група от професионалисти, които винаги държи в ума си Вас и Вашия бизнес.

С тази промяна и нов подход за дизайн за Вашата компания, животът Ви също ще започне да се променя като директен резултат и ние искаме да бъдем заедно с 
Вас, когато го направите. Ние не се отдръпваме след като работата започне. Ние проверяваме, ние преглеждаме, ние се грижим и Ви наблюдаваме. Вашата 
марка и уеб сайт са жив организъм - той се нуждае от подкрепа и грижи. 

Ще Ви тласкаме!

Ще Ви предизвикаме!

Ще Ви направим по-добри!

Ние се потапяме във всеки един проект и работим заедно с Вас като поддържаме широко отворена пряка линия на комуникация. Изграждането на климат в 
отношенията и доверие е основен компонент на нашите основни ценности като екип. Това само по себе си ще доведе до огромна разлика в крайните 
резултатите и успеха на Вашите проекти.



До:

Как Работим в
Зеленото Студио

Любопитен факт: Всъщност това е вторият вариант на Декларацията. Първата версия беше отлична. Тя беше сбита, чиста и дори имаше илюстрирана диаграма 
на стъпките, които предприемаме от началото до края. Бихте я харесали! Но имаше един проблем - не беше честна и се усещаше твърде консервативна, строга 
за такъв вид работа, а тя не е нищо такова. Дори думата "процес"  е прекалено добре пресилена за организирания хаос, който всъщност е дизайна. 

Така че го отхвърлихме и започнахме отначало. Ето как наистина работим:

Стъпка 01. Емоционалният одит...
О да, това е любимата ни част! Момента, в който сме отделили време преди да започнем дизайна, да научим всичко за Вас и за Вашия бизнес. Ние искаме да 
знаем Вашите надежди, мечти и дори страхове. Какво обичате и какво не. Нещата, които никой не Ви пита. Нали знаете, яката работа!

Стъпка 02. Готови... приготви се... дизайн!
Това е мястото, където се спускаме дълбоко и затъваме в мръсното на проекта …  и не е хубаво. Когато започнем да проектираме дизайна първоначално всичко 
може да е „сурово“. Това е вярно. Ние наричаме това "работа през утайката" и е трудно по дяволите. Дори може да се получи депресиращо. Дори може да се 
изгубим.  Идеите летят и ние трябва  да успеем да се организираме, за да  премахнем  излишното и да остане най-добрата концепция.

Стъпка 03. Зад завесата...
С всеки изминат час, който отделяме на проекта Ви, нещата започват да придобиват все по-ясни очертания. Това е така, защото зад завесата стои един 
сериозен екип, който макар невинаги да е съгласен помежду си, често спори и понякога минава границата на нормалното общуване, ние харесваме работата си 
и се опитваме да положим максимални усилия в изработването на продукта, който да се хареса на Вас – нашите клиенти.

Стъпка 04. Еврика! Време за презентация 
След като прахът се слегне имаме дизайн, зад който целия екип стои. Ние имаме само един шанс да Ви впечатлим и затова не Ви позволяваме да виждате нищо, 
докато не сигнем заветните 90%  етапа на завършване. Представянето е най-важната основна ценност на Зеленото Студио. Това е запазена марка на Зеленото 
студио и ние държим много на нея.





Ефектът на
Франкенщайн

Нека поговорим за ревизиите за момент. 

Да определим какво е ревизията. Ревизията буквално означава „актът или процесът на правене на различия“. За нас като студио с едиколко си години опит това 
е „щракване на червената лампичка“ - стъпа, която ще промени начина, по който изглежда или функционира дизайнът.

Опитахме всеки възможен начин за обработка на искания за ревизии от клиенти. Като се започне от политиката на „отворените врати“ за всяка ревизия, която 
искаха (най-лошата идея досега), минем през таксуване на допълнителни часове (което никога не е забавно) и стигнем до ограничен брой ревизии, разрешени 
за проекта. И познайте какво? Много рядко, ако изобщо се случваше, имаше подобрение по проекта.

Ние дори дадохме общо име на всички тези подходи, наричайки ги „Франкенщайнизиране“. Накратко, това е крайният резултат от многобройни рундове 
идиотска работа без много смисъл.

Можете ли да познаете какво се получава от Франкенщайнизирането? Вашият проект, когато бъде представен на масите се разхожда безцелно, с вкочанени 
крака, с изпънати ръце молейки хората да го обичат. Лоялните клиенти крещят от страх. Потенциалните клиенти плачат и бягат.

Поставянето на думата "Ревизия" в съзнанието Ви, преди да започнем да 

работиме, предполага, че ще има недостатъци или първоначални неуспехи от 

наша страна. Нека да мислим по отношение на идеите вместо това.
Ето защо ако още в началото тръгнем с мисълта, че трябва  да има ревизии, то обричаме бъдещия проект на провал. Затова ние от нашето студио предлагаме 
да се концентрираме и мислим в посока иновативни идеи, които ще направят Вас печеливши, а нас горди от добре свършената работа.



Каква роля всъщност има дизайнерът за клиента и как трябва да служи? Мнозина смятат, че задачата на дизайнера възложена от клиента, е да създаде визуално 
базирано съдържание, специално пригодено да популяризира бизнеса му, което отговаря на техните стилистични желания. Това е грешно. 

Клиентите трябва да знаят, че не проектираме за личните им нужди, а за нуждите на техните клиенти и за техните бизнес цели като цяло. Това изисква известно 
прогресивно мислене от страна на всички. Не е лесно да кажете на клиентите си, че вкусовете им за дизайна стоят на по-ниско ниво, защото опитът на клиента 
с тяхната марката винаги ще бъде по-важен. Колкото по-скоро това може да се установи, толкова по-добре.

Ние винаги искаме клиентите ни да бъдат щастливи с избора на дизайн, но понякога това може да бъде трудно, особено когато трябва да кажем "Не" на 
исканата промяна, тъй като тя ще окаже отрицателно въздействие.

Понякога ние не изглеждаме като добри момчета заради това, но правейки линия в пясъка между това, кое е добро решение за потребителския опит и това, 
което може да бъде болезнено, става необходимо.

За съжаление, понякога силната позиция и казвайки "Не" на исканията за ревизия може да изглежда егоистично. Така че нека бъдем първите, които да ви 
уверят, че това няма нищо общо с егото. Това винаги е за Вашите резултати.

Не сме против обратната връзка от клиенти или техните идеи. Далеч сме от това, напротив ние абсолютно го насърчаваме! Основата на невероятният дизайн 
идва от предложенията и идеите на клиента, но всичко трябва да бъде комбинирано с работа с дизайнера, а не с работа срещу него.

В заключение, ние никога няма да се опитаме да съсипем нашата съвместна работа, поддържайки конфликтни идеи с надеждата, вашият проект да се окаже 
задоволителен. 

Вашата марка заслужава по-добро от това.

Очакваме с нетърпение да работим с Вас!




