
Збільшуємо дохід digital 
проектів за допомогою UX/UI.
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Наші послуги:

1. Юзабіліти аудит сайту

2. Оптимізація конверсії сайту за ESR підходом

3. UX/UI дизайн послуги

4. Менторство та консалтинг



Read more 

https://www.hotjar.com/customers/turum-burum/


1. Юзабіліти аудит сайту



Покинуті кошики
Після редизайну сторінки оформлення замовлення для інтернет-магазину Perfumer, ми 
підвищили коефіцієнт конверсії на 32%.

Функція пошуку працює некоректно 
Після оптимізації функції пошуку на сайті Intertop, нам вдалося збільшити коефіцієнт 
транзакцій з пошуку на 74.64% протягом 2-х місяців.  

Помилки використання upsell і cross-sale інструментів
Після впровадження upsell та cross-sale інструментів у кошику, середній чек збільшився у 
1.7 раз для інтернет-магазину Mon Amie.

Сайт не адаптований під мобільні пристрої 
Редизайн мобайл версії сайту Veloplaneta дозволив підвищити коефіцієнт транзакцій у 
мобайл на 33%.

Недосконала картка товару, яка є неефективною
У результаті редизайну картки товару для інтернет-магазину Zlato.ua, ми підвищили мікро 
конверсію додавання продукту у кошик на 22.5%.

Проблеми, які ми можемо виявити під час проведення UX-аудиту

та багато іншого…

https://turumburum.ua/portfolio/perfumer/
https://turumburum.ua/portfolio/intertop/
https://turumburum.ua/portfolio/monamie/
https://turumburum.ua/portfolio/veloplaneta-/
https://turumburum.ua/portfolio/zlato/
https://turumburum.ua/portfolio/


UX фахівець на підставі аналітики та аналізу 
поведінки користувачів знаходить критичні 
недоліки інтерфейсу, через які бізнес втрачає 
гроші, і розробляє рекомендації по роботі над 
помилками.

Що ми аналізуємо під час аудиту?

● Ключові метрики у Google Analytics 
● Дані Hotjar/ або Plerdy/ або Crazy Egg 
● Евристичний UX аудит
● Технічну продуктивність сторінок
● Аналіз якості контенту

Як ми проводимо UX-аудит?

https://docs.google.com/presentation/d/1vICP0qFGnhMEdkELf8bsx2tj3ZNQetM4GheytY1yX0o/edit#slide=id.gbc17059d8a_0_182


Що ви отримуєте?

В результаті ви отримуєте деталізований звіт у форматі 
Google Sheets, що містить готовий детальний план для
збільшення доходу.

У звіті ви знайдете:

● 30-50 гіпотез з описом виявлених проблем 
інтерфейсу та скріншотами для візуалізації;  
Приклад

● Детальні рекомендації щодо усунення помилок.
● До звіту входить зріз з аналітики, записи вебвізора, 

теплові карти та результати опитування ЦА;
● Динамічний Looker Studio дашборт для легкого та 

наочного розкриття інформації. Приклад

Детальніше

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Hg2GoTD9U9Esj3Cx18DQFSrO2EGTz3EA9Ddtt01OUs/edit#gid=0
https://turumburum.com/upload/datastudio.pdf
https://services.turumburum.ua/audit


Pandora — ювелірний бренд, заснований у 
Данії 1982 року. Сьогодні прикраси PANDORA 
продаються в більш ніж 2 400 фірмових 
магазинах у 100 країнах на 6 континентах.

● Річний дохід > 1,0 млрд. крон 
● Загальна кількість відвідувань 13,5 млн. 

на місяць

Ми провели аудит зручності використання 
сайту.

У результаті клієнт отримав 48 гіпотез за 3 
тижні та готовий детальний план 
вдосконалення інтернет-магазину.



Sunuva — британський ecommerce-проект, що 
пропонує яскраві купальники та пляжний одяг 
для стильних дітей. 

UX-аудит сайту (3 тижні):

● 56 гіпотез для поліпшення інтерфейсу
● Рекомендації щодо збільшення 

коефіцієнта конверсії
● Детальний план із впровадження рішень 

до початку сезону продажів. 

Case study

Докладніше 
читайте в

Відгук клієнта 

https://www.smashingmagazine.com/2022/05/sunuva-case-study-ux-changes-result-increase-conversion/
https://clutch.co/profile/turum-burum#reviews
https://www.sunuva.com/


Заснована в Канаді 2014 року компанія Divebooker 
це міжнародне туристичне онлайн-агентство для 
дайвінгу.

UX-аудит сайту (4 тижні):
● 36 гіпотез для покращення інтерфейсу
● 5 найбільш критичних гіпотез стосувалися 

змін на сторінці оформлення замовлення 
та на сторінці товару.

● Створили нові UX/UI рішення.

Ми збільшили конверсію на 41,7% за 12 
місяців

Перевірте результати в дії на 
https://divebooker.com/ 

https://divebooker.com/
https://divebooker.com/


2. Оптимізація конверсії 
сайту за ESR підходом



У нас є власний підхід до оптимізації 
коефіцієнта конверсії сайту — ESR

Еволюційний редизайн сайту (ESR)  — поетапне 
покращення інтерфейсу та оперативне виправлення 
помилок юзабіліті з єдиною метою підвищення 
конверсії та збільшення доходу проекту.

1. Підхід дозволяє оперативно вносити зміни в 
інтерфейс і перевіряти їх ефективність, тому 
поліпшення KPI відбувається швидше, ніж при 
повній зміні дизайну.

2. Мінімальні ризики, тому що будь-які зміни можна 
швидко перевірити та скоригувати при необхідності.

3. Швидке повернення інвестицій, тому що витрати 
на редизайн розподіляються планомірно, наступні 
витрати покриваються прибутком від попередніх 
доробок.

Детальніше

https://services.turumburum.ua/esr


Intertop.ua 

● Омніканальний fashion-ритейлер №1 в Україні

● Чистий обсяг продажів сягнув 14,6  млн 

доларів у 2021 році

● Більш 3.5 млн. онлайн відвідувачів на місяць

● 136 магазинів у 27 містах

Featured on:
Читати більше

Як ми збільшили CR на 55% 
і більше за допомогою ESR 

https://www.hotjar.com/customers/turum-burum//
https://www.hotjar.com/customers/turum-burum/
https://www.hotjar.com/customers/turum-burum/




Загальні результати еволюції
інтерфейсу для Intertop



Lamour — інтернет-магазин професійної косметики та засобів 
догляду за обличчям, тілом і волоссям. В асортименті магазину 
такі відомі бренди, як Yellow, Bubblekid, Organethic, Monaco Style 
та інші.

Провели деталізований юзабіліті аудит після чого перейшли 
до оптимізації конверсії сайту за ESR підходом:

● пропрацювали стилістику ключових елементів дизайну
● спростиии процес навігації по воронці
● вдосконалили адаптивну версію
● додали upsell та cross-sale інструменти 
● скоротили шлях користувача до цільової дії

Результат:
● Відсоток відмов для десктопної версії сайту зменшився 

на 24%
● Кількість товарів на замовлення збільшилася на +43%
● Середній чек збільшився в 1.7 рази

Читати кейс: Coming soon

Lamour

https://lamour.ua/


Veloplaneta 

Лідер в Україні з продажу всесвітньо відомих брендів у світі 
велоспорту

● мережа з офлайн магазинів, майстерень та онлайн 
магазину 

● 210 000 користувачів відвідує сайт щомісяця згідно з 
SimilarWeb 

В результаті юзабіліті-аудиту та авторського нагляду за 
впровадженням рекомендацій вдалося досягти наступних 
результатів:

● коефіцієнт транзакцій в мобайл збільшився на 33%
● середній чек виріс на 19,68%
● виходи з чекауту скоротилися на 80%

Читати деталі кейса на McToday https://bit.ly/3EyIb3g 
Дивитись в портфоліо  https://bit.ly/3DyFNrI 

https://veloplaneta.ua/ua
https://bit.ly/3EyIb3g
https://bit.ly/3DyFNrI


Infoshina
Лідер ніші з продажу шин та дисків. Офіційний дилер 
Michelin, Goodyear, Premiorri, Bridgestone 
та Rosava у Харкові та Харківській області.

● З 2013 року на ринку
● 600 000 онлайн відвідувань на місяць

Оптимізація конверсії сайту за ESR підходом
● Виправлення найбільш критичних для конверсії 

помилок та поетапні точкові покращення інтерфейсу
● А/Б тестування 

Результати:
● Мікро конверсія переходу з картки товару до кошика 

збільшилася на 85,57% 
● Мікро конверсія переходу з кошика до оформлення 

замовлення збільшилась на 14,8%
● Мікро конверсія зі сторінки чекауту збільшилася на 

20%

Читати кейс — https://bit.ly/38ZNsmq

https://infoshina.com.ua/
https://turumburum.ua/portfolio/infoshina-com-ua/
https://bit.ly/38ZNsmq


3. UX/UI дизайн послуги



Створення дизайну сайту

Ми можемо створити повністю новий вебдизайн 

сайту з нуля або оптимізувати наявний сайт для 

збільшення коефіцієнта конверсії. 

Створюємо проекти за принципом mobile-first, 

орієнтовані на користувача. Всі наші дизайн-

рішення засновані на якісних і кількісних даних. 

Ми довіряємо цифрам, а не відчуттям.

Виправляйте помилки та вносьте зміни в 

інтерфейс максимально швидко, тестуйте нові UX-

рішення та впливайте на ключові показники сайту.

Детальніше

https://services.turumburum.ua/rsr
https://turumburum.com/cases/techno-ezh/




Samsung
Samsungshop.com.ua — авторизований брендовий 
магазин з продажу електроніки та побутової техніки, 
27 магазинів в 15 містах України.

● Дослідили ринок офіційної техніки Samsung, 
провели опитування цільової аудиторії та 
бенчмаркінг ринку.

● Склали Customer Journey Map й продумали 
оптимальний шлях користувача.

● Розробили деталізований прототип і створили 
інтерфейс в рамках брендбуку і фірмової 
стилістики.

● Заклали основні принципи побудови UI (дизайн-
системи)

Переглянути кейс: https://bit.ly/3JfJtVC 

 

https://samsungshop.com.ua/
https://bit.ly/3JfJtVC


Zlato
Zlato.ua — ювелірний гіпермаркет з шоурумами в Києві та Одесі, є 
переможцем RAU Awards 2019 та 2021 у номінації E-commerce-рітейлер 
року в сегменті Jewelry та збирає близько 500 000 онлайн користувачів 
щомісяця.

Ключові зміни після редизайну сайту:
● Опрацювали тематичні блоки «Ваші моменти», «Тренди»
● Створили нові засади навігації
● Спростили процес вибору товару
● Реалізували функціонал калькулятор розміру
● Додали інструмент відстеження зміни ціни та інструмент 

швидкого замовлення
● Удосконалили роботу рядка пошуку
● Поновили стилістику, кастомізували контентні сторінки

Підсумки редизайну інтернет-магазину Zlato.ua:

● Збільшення коефіцієнта конверсії на 14% у mobile
● Збільшення середньої тривалості сеансу на 11%
● Збільшення конверсії додавання товару до кошика після 

перегляду картки товару на 22,5%

Переглянути кейс https://bit.ly/3mpPylp
Читати деталі кейса на AIN.ua https://bit.ly/3uqAruD

https://zlato.ua/
https://bit.ly/3mpPylp
https://ain.ua/2019/11/12/chto-takoe-esr-kejs-intertop/
https://bit.ly/3uqAruD


Perfumer
Компанія PERFUMER  — офіційний дилер парфумерної продукції 
ТМ «Reni» та найбільший постачальник флаконів в Україні. 
Компанія на ринку з 2000 року відноситься до B2B сегменту.

Редизайн сайту дозволив компанії:

● підвищити рівень сервісу
● покращити досвід взаємодії
● скоротити шлях користувача до цільової дії
● розвантажити кол-центр компанії
● забезпечити зручне та оперативне оформлення 

великих замовлень
● налагодити коректну роботу пошуку та інструментів 

фільтрації та сортування
● ефективно використовувати cross-sell та upsell 

інструменти

Результат: Коефіцієнт транзакцій виріс на десктопі 
на 23,97%, на мобайлі — на 43,42%.

Читати статтю на AIN.ua — https://bit.ly/3BqTqsU 

https://perfumer.ua/
https://bit.ly/3BqTqsU


Thule
Bagazhnik.uа — компанія з продажу багажників для 
автомобілів, рюкзаків, сумок, валіз, а також дитячих колясок. 
Офіційний дистриб'ютор шведської компанії THULE в Україні 
з 2014 року. Роздрібні магазини представлені у чотирьох 
містах (Київ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя), своя дилерська 
мережа по всій Україні.

Редизайн сайту дозволив компанії:
● адаптувати сайт під нові завдання бізнесу
● масштабуватися
● підкреслити свою репутацію
● підвищити рівень сервісу
● підвищити коефіцієнт конверсії
● сегментувати користувачів

Крім створення UX/UI сайту, ми також створили frontend, щоб 
як можна безшовно реалізувати все задумане в інтерфейсі.

Дивитися кейс — https://bit.ly/3fHqfIK
Читати статтю на MC.Today — https://bit.ly/3fCDZEG

https://bagazhnik.ua/


Різні індустрії



Smart Extreme 
SmartExtreme — це міжнародний портал для 
пошуку та бронювання кайтсерфінгу, 
віндсерфінгу, серфінгу та каякінгу в будь-якій 
точці світу в режимі онлайн.

Наша головна задача — створити просте у 
використанні та надійне UX/UI рішення для 
системи бронювання, яке надасть цій послузі 
персоналізованого підходу. Нам також 
потрібно було створити новий гарний логотип

Перегляньте кейс на https://bit.ly/3SfQGYo, щоб 
дізнатися більше.

https://bit.ly/3SfQGYo
https://bit.ly/3SfQGYo


Blue O Two
Володар безлічі нагород, туроператор, 
що пропонує послуги класу люкс з 
підводного плавання з аквалангом на 
борту і на березі в будь-якій точці світу.

Команда Turum-burum створила всі 
UX/UI рішення, які зараз 
використовуються Blue O Two.

https://blueotwo.com/


RetouchMe App
Додаток фоторедактор селфі

15 млн користувачів додатка
 
Входить до ТОП-100 додатків App 

Store у категорії Фото та відео

Дивитися кейс 
https://bit.ly/3m5SiEe 

https://bit.ly/3m5SiEe


PhotoTune
PhotoTune — додаток для редагування 
обличчя та тіла на фотографіях під будь-які 
запити користувача.

● Акцент на основних перевагах
● Варіанти ретуші у вигляді іконок
● Зручна система оплати монетами
● Відстеження часу готовності 

замовлення
● Опрацьована система відгуків
● Зручний особистий профіль

У результаті редизайну ефективність роботи 
додатка виросла на 40%.

Переглянути кейс https://bit.ly/3dCluyO
Читати деталі кейса https://bit.ly/31TzTBq

https://bit.ly/3dCluyO
https://bit.ly/31TzTBq


Fintech проекти

1. Multi Fintech App

2. Концепція банківських 
мобільних додатків:

a. Version #1

b. Version #2

c. Version #3

https://www.dropbox.com/sh/akc63hp9z7vans6/AAAEKAvDVvnfLhEHU1DtlCDba?dl=0
https://www.figma.com/proto/fW2NH6oVF4qJ6Xbc3C2pzkRH/ideabank?node-id=73:357&viewport=279,738,0.17759999632835388&scaling=scale-down%202nd%20version
https://www.figma.com/proto/fW2NH6oVF4qJ6Xbc3C2pzkRH/ideabank?node-id=296:1&viewport=298,377,0.38998210430145264&scaling=min-zoom
https://www.figma.com/proto/fW2NH6oVF4qJ6Xbc3C2pzkRH/ideabank?node-id=34:102&viewport=-124,-81,0.31092438101768494&scaling=min-zoom


SaaS проект Selzy

Selzy — простий у використанні сервіс email-

розсилок. 

На підставі даних аналітики та поведінки 
користувачів, провели редизайн головної сторінки 
сайту, виявили нові точки зростання та забезпечили 
лідогенерацію на етапі першого зіткнення з 
продуктом.

В результаті кількість лідів збільшилася на 24%.

Дивитися кейс:
https://turumburum.ua/portfolio/selzy/ 

https://selzy.com/ua/
https://turumburum.ua/portfolio/selzy/


SaaS проект RPC Fast

RPC Fast — це продукт, який допомагає поринути 
у світ Web3. Творці продукту мають досвід роботи 
у DevOps, Kubernetes та блокчейні більше ніж 8 
років.

Задача: створити лаконічний, простий та чистий 
UX/UI для нового сайту SaaS продукту.

Результат: зрозумілий та чистий інтерфейс для 
складного продукту. За допомогою дизайну 
вдалося підкреслити переваги, а також врахувати 
як SEO, так і маркетинг вимоги.  

Behance:
https://www.behance.net/gallery/155121223/Blockchai
n-API-Service 

https://turumburum.com/cases/rpc-fast/
https://www.behance.net/gallery/155121223/Blockchain-API-Service
https://www.behance.net/gallery/155121223/Blockchain-API-Service


Наші партнери та клієнти




