
Återkoppling från kunder lade grunden för förändringar av design och funktionalitet hos e-Gallerian VarUnik. 

Uppsving kan redan skönjas. 

e-gallerian VarUnik lanserade under sommaren en ny version av sajten med förändringar av både design 
och funktionalitet. Allt för att öka användarvänligheten och framhäva de anslutna designerna på hemsidan, 
vilken sjösattes strax innan årsskiftet, förra året. Vi ser redan positiva effekter av de uppdateringar som har 
gjorts vad gäller både antalet besökare och kunder, vilket är speciellt roligt p.g.a. att förändringarna grundar 
sig i återkoppling ifrån våra kunder, säger vd Sofia Stahl. 

Vi var i behov av en grafisk profil som låg mer i linje med VarUniks kreativa utbud och tog således 
reklambyrån Redactera till hjälp. I detta arbete togs även en ny logga fram som även den är tänkt att 
spegla det unika sortiment inom mode och inredning som VarUnik saluför. Redactera har varit en viktig 
partner i vår grafiska strävan att tydliggöra VarUniks syfte som den självklara e-gallerian för unik design, 
berättar Sofia Stahl vidare. 

Ny funktionalitet möjliggör en mer översiktlig bild av sortimentet som har ökat kraftigt sedan starten och 
som idag omfattar bl.a. unikt designade barnmössor, necessärer och axelväskor samt den populära 
avdelningen för personliga presenter. Snabbare betalningar ger kunden en trevligare shopping upplevelse 
och direktbetalningar till kundens Internetbank kommer även inom kort. 

Hemsidan underlättar även för kunden att komma i kontakt med en enskild designer genom ett speciellt 
kontaktformulär som är knutet till respektive vara. Många gånger har kunden specifika önskemål om hur 
varan ska utformas med till exempel namn, datum eller ett personligt meddelande. VarUniks styrka är det 
personliga och småskaliga där flertalet varor tillverkas efter ordertillfället i enlighet med kundens behov och 
då krävs smidiga kommunikationslösningar. 

För mer information om VarUnik eller dess designers vänligen kontakta vd Sofia Stahl 
påsofia.stahl@varunik.se  08-410 167 60 alt 0760 930 676.  

  

http://www.varunik.se/
http://www.varunik.se/sidor/f%C3%B6retagshistoria.html
http://redactera.se/redactera2_content.html
http://www.varunik.se/kategorier/Barn/Barnmössor/
http://www.varunik.se/kategorier/Kläder-och-Accessoarer/Necessärer/
http://www.varunik.se/kategorier/Kläder-och-Accessoarer/Axelväskor/
http://www.varunik.se/kategorier/Personliga-presenter/
mailto:sofia.stahl@varunik.se

