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VISME – КОНСТРУКТОР ІНФОГРАФІКИ ДЛЯ ЧУДОВОГО ДИЗАЙНУ 
Шукаєте візуальний інструмент, який можна використовувати для досліджень, презентацій чи будь-якої 

інфографіки? Тоді вам потрібен візуальний інструмент навчання, наприклад Visme. З ним можна швидко набути 

та засвоїти нові навички, цінності, ставлення чи вподобання. Інфографіка дозволяє запам’ятовувати інформацію 

набагато швидше та простіше, оскільки вона використовує зображення, кольори та графіку для зв’язку та 

передачі ідей. 

Програмне забезпечення для онлайн-дизайну Visme - це програма для створення візуального вмісту в 

Інтернеті, яка допомагає масштабувати та контролювати презентацію та перетворення інформації та 

мультимедійних даних у привабливу інфографіку та інтерактивні презентації, централізуючи всі медіаресурси. 

За допомогою професійних на вигляд шаблонів навіть новачок може створити широкий спектр дизайнів для 

професійно брендованих товарів, починаючи від онлайн-форм і закінчуючи друкованими документами: плакати, 

брошури, візитки, рекламні банери. 

Навіть у режимі офлайн цей веб-інструмент широко використовується професіоналами в галузі освіти, 

маркетингу та управління. Visme досить потужний для графічних дизайнерів. Він поєднує в собі простоту 

перетягування, гнучкість та інтерактивні функції для створення вмісту, цікавого аудиторії. 

Переваги: 

 Візуалізація даних, графіки / діаграми 

 Шаблони та макети проектів / документів 

 Юзабіліті, інтеграція з MS Office 

 Безпека, конфіденційність, контроль доступу 

 Генерація потенційних клієнтів, звіти про діяльність, маркетинг у ЗМІ 

Недоліки: обмеження безкоштовного плану; співпраця доступна лише в планах команд 

Чому саме цей додаток? Можна використовувати його для розробки дизайну та подання інформації в тому 

вигляді, який хочете ви; програма має простий і функціональний інтерфейс, який підходить як для звичайних 

юзерів, так і для професіоналів; visme.com має відкритий код, що є спокусою для розробників програмного 

забезпечення; програма є абсолютно безкоштовною, що є безперечним плюсом. 

Більше того, Visme також співпрацює та рекламує себе у сфері кадрів та підбору персоналу, внутрішніх 

комунікацій, продажів та маркетингу, внутрішнього навчання та бізнесу. Visme є універсальним і щедрим, 

особливо в пропозиції шаблонів для різних випадків і сценаріїв. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Отже, додаток для створення 

інфографіки є корисним у вашому 

браузері i може дійсно зєкономити час 

та гроші на пошук іншого додатку, який в решті решт  вам 

не підійде.  
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