
Nasze realizacje

Dlaczego warto nas wybrać:

 mamy wieloletnie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu 
 stron,  programowaniu oraz grafice komputerowej
 wykonaliśmy setki projektów stron, aplikacji i motywów 
 graficznych dla klientów z różnych branż w całej Polsce
 pomagamy w rozwoju idei witryny, w trakcie jej uruchamiania 
  i w obsłudze po jej  wdrożeniu
 dbamy o domenę internetową i serwer – tym nie trzeba się już 
 martwić
 każda strona i serwis dostarczane są w zestawie z panelem 
 administracyjnym CMS do dodawania i edytowania treści
 integrujemy serwis WWW i domenę z Google Analytics 
 i Google Search Console
  zakładamy i konfigurujemy konta pocztowe w domenie (czyli 
 nazwie) strony – taki adres e-mail doskonale wpływa na 
 profesjonalny wizerunek 
 na życzenie zakładamy konta w serwisach społecznościowych, 
 na przykład na Facebooku, Twitterze, Pintereest, a także 
 na YouTube.

 doradzimy w wyborze i zakupie hostingu w firmie 
 zewnętrznej  w razie potrzeby dostarczamy profesjonalne, 
 merytoryczne teksty i treści na stronę, bloga 
 lub serwisy społecznościowe
 zaprojektujemy atrakcyjne banery informacyjne, 
 reklamowe i promocyjne na potrzeby strony, 
  bloga lub mediów społecznościowych
 szkolimy w obsłudze i użytkowaniu zakupionej strony 
 i panelu CMS
 zaprojektujemy i wykonamy logo, wizytówki, karty 
 rabatowe i upominkowe, papier firmowy, banery 
 lub naklejki i wszystkie niezbędne materiały spójne 
 ze sobą w zakre sie grafiki i treści
  na życzenie zaprojektujemy i wdrożymy aplikację 
 mobilną  na  urządzenia z systemem Android i iOS 
 ( dodatkowa możliwość integracji ze stroną WWW) 
 – jako dodatkowe skuteczne narzędzie promocyjne 
 i marketingowe

Nasze strony i serwisy internetowe spełniają wszelkie wymogi nowoczesności. 
Są responsywne czyli wyświetlają się poprawnie na wszystkich urządzeniach – komputerach, 
smartfonach, telefonach i tabletach. Do tworzenia wykorzystujemy najbardziej 
aktualne technologieaktualne technologie i metody programowania. Projektujemy wygląd graficzny i stosujemy  
           kolorystykę zgodnie z najnowszymi trendami w sieci.  
           Szczególny nacisk kładziemy też na funkcjonalność 

Nasze projekty wykorzystują najbardziej aktualne 
funkcje i możliwości jakie oferuje nowoczesna technologia. 
Przygotowujemy układ graficzny zgodny z obowiązującymi 
trendami w świecie internetowym. Dodajemy także dowolne 
funkcjonalności zaspokajając indywidualne potrzeby i życzenia 
klienta.

STRONY INTERNETOWE

Zaufali nam

Co jeszcze możemy zaoferować: 
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