Case study Bizuu
Ebook przedstawia przebieg prac w ramach współpracy  
z marką Bizuu, której koronnym celem było wdrożenie nowego
sklepu internetowego umożliwiającego skalowanie e-biznesu,
otwarcie się na sprzedaż międzynarodową i automatyzację
kluczowych składowych procesu zakupowego. Projekt został
podzielony na trzy sfery: rozwojową, techniczną i związaną 
z migracją. Na łamach publikacji wyjaśniamy, jak przebiegały
poszczególne etapy, z jakich funkcjonalności, systemów 
i narzędzi korzystaliśmy oraz do jakich wniosków doszliśmy na
etapie dążenia do obranego celu.
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Wstęp
1.1. O Bizuu
Historia marki sięga 2011 roku, w którym powstał pierwszy butik w poznańskim
Starym Browarze. BIZUU to jednak coś więcej niż brand, to ponad 10 lat
wzajemnej pasji i miłości do mody dwóch sióstr – Blanki Jordan i Zuzanny
Wachowiak. 



Powstaniu marki przyświecała idea, aby na polskich ulicach zagościł kolor 
i nieszablonowe motywy. Jak się później okazało, to był jedynie wstęp do
nietuzinkowych rozwiązań, które w postaci kwiatowych wzorów i autorskich
printów na stałe wpisały się w DNA Bizuu.



Dzisiaj Bizuu to wiele zróżnicowanych linii: regularna wiosna-lato oraz jesieńzima, cztery kolekcje sezonowe: Après-Midi, wakacyjna MER, sportowa Balance,
kapsułowa Be a BIZUUGirl, ślubna Bridal oraz kolekcja akcesoriów.

Case study Bizuu

Od 2016 roku polska marka współpracuje ze światowymi brandami, takimi jak:
Cartoon Network, Mattel czy Bravado, z którymi zrealizowała kolekcje:  
BIZUU x The PowerPuff Girls, BIZUU x Barbie oraz BIZUU x The Rolling Stones.
Dodatkowo z okazji 100-lecia marki TOUS, Bizuu zostało zaproszone do
współpracy przy projekcie specjalnym. W jego efekcie powstał t-shirt, 
z autorskim projektem graficznym misia widzianego oczami marki. Projekt ten
miał swojego ambasadora w wielu krajach na świecie. Firma dysponuje 
4 sklepami stacjonarnymi zlokalizowanymi w Warszawie, Poznaniu, Katowicach 
i Gdyni.
To, co wyróżnia markę na tle innych firm to nie tylko jakość, ale i wizja rozwoju.
Obszerne portfolio Bizuu to szeroki wachlarz kolekcji i innowacji, ale również
wdrażanie w strukturach firmy nowoczesnych rozwiązań z zakresu nowych
technologii.

Rys. Twórczynie marki Blanka Jordan oraz Zuzanna Wachowiak.

Źródło: https://bizuu.com/
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1.2. O Brand Active
Brand Active to agencja Shopify & eCommerce należąca do grupy Divante.
Firma tworzy i wdraża sklepy, dostosowując je do aktualnych trendów 
i indywidualnych potrzeb klientów. Swoje działania koncentruje na platformie
Shopify i Shopify Plus - wersji enterprise dla dużych eCommerce będącej
świetną alternatywą dla takich rozwiązań, jak, chociażby, Magento 2.


Brand Active zapewnia integrację z takimi systemami jak PIM, ERP, CRM, czy
POS. Dzięki podejściu MACH (Microservices, API-first, Cloud-native, and
Headless)
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dedykowanych aplikacji rozszerzających możliwości Shopify oraz customizacje
dla systemu Akeneo.


W Brand Active znajduje się również zespół Product Designu, który doskonale
znając silnik Shopify opracowuje zaawansowane makiety, a następnie layouty,
kierując się podejściem Mobile First.


Brand Active działa na rynku od 2016 roku, rok do roku zwiększa zatrudnienie 
i stale się rozwija, a Dynamikę wzrostu potwierdza m.in. wyróżnienie w rankingu
Deloitte Technology Fast 50 (Rising Stars).
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1.3. O projekcie
Cele działań w projekcie możemy podzielić na trzy sfery: rozwojową, techniczną
oraz tę związaną z migracją.

Rys. Wdrożenie nowego sklepu internetowego.

Wszystkie łączyły się ze sobą bezpośrednio i oddziaływały na siebie wzajemnie.
W pierwszej z nich skupiliśmy się na analizie środowiska eCommerce,
wyznaczyliśmy ścieżkę działań oraz byliśmy odpowiedzialni za consulting
związany z nowym silnikiem zakupowym wraz z pełną koordynacją działań.
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Druga skupiła się na przygotowaniu makiet mobile first, analizie opracowanych
layoutów

oraz

programistycznym

wdrożeniu

otrzymanych

widoków 

z uwzględnieniem customizacji wybranych aplikacji i rozwiązań systemowych
nowej platformy. Trzecia sfera natomiast dotyczyła zadań związanych z migracją
z 2ClickShop na Shopify Plus.


Projekt rozłożony został na kilka etapów, gdzie wyznaczone zostały kluczowe
działania oraz zadania uzupełniające. Jednym z głównych celów, które zostały
wyznaczone, było wdrożenie nowego sklepu internetowego, który pozwoli na
skalowanie

e-biznesu,

otwarcie

się

na

sprzedaż

międzynarodową 

i automatyzację kluczowych składowych procesu zakupowego. Bardzo istotną
składową była komunikacja, która dawała przestrzeń do tego, by w trakcie
trwania prac wdrożeniowych, generować nowe pomysły, a dzięki działaniu
opierającemu się na filozofii Agile, mogliśmy z łatwością adaptować się do
zmieniających się uwarunkowań projektu.

Pobierz pełną wersję eBooka

"Case Study Bizuu" za darmo.
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