
Flowstory

Tuhle situaci zná hodně lidí.  
Tolik, že stojí za to něco s tím udělat.

Vision Content

Třeba pomocí mobilní aplikace.  
Ukáže místa vhodná pro práci mimo kancelář  
a uživatel si vybere co mu vyhovuje.

Category

Co takového freelancera bude zajímat? Co za informace bude v aplikaci hledat?
Uživatelé budou sami komentovat, co považují za důležité. 
Přesto je potřeba jít jim trochu naproti. Určení kategorií navíc umožní filtrování.

workplace
wifi and sockets
noise
lighting
food and drink
others

Homescreen

Co uvidí uživatel po spuštění aplikace jako první?
Chce vidět větší výběr míst, nebo jen ty nejbližší?
Rozhoduje vzdálenost? Má smysl ukázat hned interiér míst?

Detail

Alfou a omegou jsou komentáře v detailech míst. Jiná příležitost = jiné priority. 
Filtrování i topování pomůže rychle zjistit to nejdůležitější.

Gamifikace

Je potřeba uživatele motivovat ke vkládání komentářů a nových míst.
Uživatel přidá komentář a získá odměnu, hned také vidí, 
kolik komentářů musí přidat, aby získal další.

Rewards User  panel

Odměny jsou spíše abstraktní, ale snad potěší.

Pokrok k další odměně ukazuje spodní panel: zobrazuje se pouze přihlášeným uživatelům.

First run

Při prvním spuštění se uživatel seznámí  
s aplikací pomocí úvodních slidů.

Landscape Logo

Nemá se zapomínat ani na tablety a telefony s hardwarovou klávesnicí.
Návrh landcape verze je považován za standard.

Hlavním motivem aplikace se stala navigační střelka.  
Spolu s kruhem, který zvenku obíhá, tvoří logo.

Promo

Web je rozcestník pro stažení požadované platformy.
Tiskovina propaguje aplikaci na cílových místech.
Samolepka je určna pro “freelance friendly” podniky.

Android

iOS

Prototyp vytvořený službou Flinto je dočasný. 
Umožňuje získat lepší představu o provázanosti 
částí aplikace. Nepodporuje však gesta ani 
nevykresluje obraz v reálné kvalitě.

Prototype Video

Promo video je určeno pro webové stránky a Google Play.
Animace vysvětluje pro koho je aplikace určená a jaký problém řeší.

In stars

Po vývoji aplikace, testování a zavedení změn bude 
potřeba dát o aplikaci vědět případným uživatelům.

kontakt s potenciálními uživateli
navolnenoze.cz
pracenadalku.cz

mimoskolu.cz

Článek o aplikaci
v časopisu Applikace

na Android Forum
na portálu Médiář

tiskoviny v cílových místech
+ komunikace s majiteli

Účast v soutěžích
AppParade
AppMyCity

The End

Děkuji za pozornost!


