Kraków, 3 kwietnia 2012 r.

Nowa strona internetowa NOBLE Securities
NOBLE Securities z początkiem kwietnia uruchomił nową wersję strony internetowej. Nowa odsłona serwisu, bardziej
przejrzysta i wzbogacona o dodatkowe treści, jest dostępna pod dotychczasowym adresem www.noblesecurities.pl.
Odświeżony układ graficzny zachowuje linię wizualną domu maklerskiego, a wprowadzone funkcjonalności nawiązują do
obecnych standardów serwisów internetowych instytucji finansowych.

Nowa strona internetowa NOBLE Securities posiada bardziej intuicyjną nawigację, która w zestawieniu z wyrazistą
grafiką i bogatą treścią, tworzy z portalu atrakcyjne narzędzie wsparcia inwestycyjnego.
Już w pierwszym kroku użytkownik zapoznaje się z głównymi obszarami aktywności domu maklerskiego, które
prezentowane są na rotujących czterech planszach. Czytelny układ menu i szczegółowe opisy produktów,
umożliwiają szybkie i sprawne dotarcie do poszukiwanych treści.
Na nowej stronie internetowej znajdują się komentarze analityków NOBLE Securities, dotyczące rynków akcji,
surowców i sytuacji makroekonomicznej. Ponadto serwis dostarcza informacje o wybranych wskaźnikach
giełdowych oraz danych rynku walutowego.
Wśród nowych funkcjonalności do dyspozycji użytkowników postawiliśmy formularze kontaktowe, zamieszczone
zarówno w menu głównym, jak i podstronach produktowych. W ten sposób każdy zainteresowany może w
wygodny i nieskomplikowany sposób nawiązać kontakt z domem maklerskim. Dzięki wbudowanym mechanizmom
szyfrującym odbywa się to zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.
- Strona internetowa to niejednokrotnie pierwsza wizytówka firmy dla potencjalnego klienta, inwestora oraz
partnera biznesowego. Stąd zależało nam aby nowa odsłona naszego serwisu internetowego dostarczała pełną
informację o bogatej ofercie produktów inwestycyjnych i usług doradztwa biznesowego na rynku kapitałowym, a
wszystko podane w sposób przyjazny i spójny – mówi Tomasz Szymański, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR
- Planujemy kontynuowanie prac nad stroną, zarówno w zakresie nowych funkcjonalności, jak również
wzbogacenia treści o informacje nt. nowych produktów i usług – dodaje Tomasz Szymański.
Poprzednia wersja strony internetowej NOBLE Securities działała od sierpnia 2009 roku.
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