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Meedia- ja reklaamidisain

Fotol töö autor, erakogu Roheline Park avaleht arvutiekraanil

Roheline Park menüü nutitelefonis ja Torni leht tahvelarvutis

Roheline Park on Eesti ainus 
ökosüsteemne ettevõtluspark, mille 
maamärgiks saab olema Tartu kõrgeim 
bürootorn. Torni kaunistab taevasse rajatud 
oaas, mis kolme korrust hõlmates ka 
aastaringselt roheline püsib.

Kujundasin Rohelisele Pargile lõputöö 
käigus uue veebilehe. Vana veebilahendus 
oli esteetiliselt aegunud ja tehniliselt 
vigane. Lisaks ei vastanud eelmine 
veebikuvand ettevõtte misiooni ja 
nägemusega.

Valminud veebileht vastab ettevõtte 
soovidele luua kodulehest kõrghoone ja 
pargiala müügiprotsesse toetav funktsioon. 
Eesmärk oli anda edasi positiivset 
emotsiooni veebilehekülastajatele 
pildimaterjali, video ja animatsioonide toel. 
Selline jõudsin viies läbi põhjaliku eeltöö, 
sealhulgas intervjuud ettevõtte juhtide ja 
teiste asjaosalistega, konkurentide ning 
vana veebilehe analüüsi, briifi koostamise 
ja infoarhitektuuri loomise. Edasi töötasin 
kasutajakogemuse ja -liidese disainiga. 
Lõpuks lõin sissejuhatava video ning 
testisin ja toetasin arendusprotsesse.

Kirjalikus osas räägin täpsemalt tervest 
tööprotsessist ja peatun pikemalt 
disainisüsteemide loomise juures, 
kirjeldades nende vajalikkust ning 
ehitamise loogikat Atomic Design 
printsiipide näitel.

Green Park is the only business park in 
Estonia with its own ecosystem. You’ll find 
them near Tartu’s highest office tower, 
which also has a sky-high oasis across 
three floors that stays green all year round.

I designed a new website for Green Park 
as part of my thesis. The old website was 
aesthetically outdated and had multiple 
technical bugs. Additionaly the information 
shown did not comply with the current 
image the company wanted to convey. 

The new website corresponds to the 
company's wishes for it to be in a 
supporting role of the sale processes 
regarding the high-rise building and park 
sales. The goal was to give forth emotion in 
the user through pictues, video and 
animations. The design process included a 
thorough research, user experience and 
user interface design, video creation, and 
developement support and testing.

In the theoretical part I describe the design 
process in detail and stop to talk more in 
depth about design systems in the example 
of Atomic Design principles.


