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Strona promująca działalność firmy informatycznej zajmującej się

programowaniem

Backendworks - strona typu wizytówka przeznaczona na rynek Amerykański. 

Celem strony jest promowanie polskiej (europejskiej) branży IT (polskich/ europejskich

specjalistów) w Ameryce. 

Strona przedstawia użytkownikom między

innymi:

✔ co oferują europejscy specjaliści (w jaki

sposób pracują)

✔ co specjaliści mogą zaoferować klientowi

podczas tworzenia stron

internetowych/aplikacji mobilnych
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✔ statystyki dotyczące popularności 

javascriptowych frameworków oraz 

zestawienie najpopularniejszych 

języków programowania

✔ jakie  technologie wykorzystują

programiści + opis technologii

✔ z jakimi narzędziami pracują specjaliści

Dzięki  animowanym  elementom strona

została  opatrzona  w  ładną  oraz  ciekawą

szatę graficzną: 

 po aktywacji sekcji elementy zjeżdżają

do swojego miejsca docelowego 

 animacje  po  najechaniu  kursorem na

element 

 animowane separatory

 obrazki na stronie są w formacie .svg, co sprawia, że strona jest lekka a obrazki są

skalowalne

Całokształt  wszystkich  powyższych  elementów  sprawia,  że  strona  nabiera

dynamicznego charakteru.

Strona jest dostosowana do wszystkich urządzeń i przeglądarek (RWD).  Jest również

zgodna z wymaganiami WCAG 2.1
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Strona została także zoptymalizowana pod kątem dostępności i SEO - osiąga bardzo

wysokie wyniki w Google PageSpeed Insights (nawet do 98/100 punktów! )

Tworząc stronę dla BackendWorks używaliśmy następujących technologii, bibliotek,

frameworków:

• HTML5

• CSS3

• JavaScript wraz z biblioteką petite-vue
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