my wiemy jak
rozkręcić twój

biznes

Effective rozwiązania

dla twojego

biznesu
Oferujemy kompleksowe usługi projektowania, produkcji, testów oraz
dystrybucji aplikacji mobilnych. W naszej pracy stawiamy na
profesjonalizm, niezawodność i terminowość. Czerpiemy pełnymi
garściami z metodologii Scrum i Agile development, aby uczynić proces
powstawania aplikacji jak najprzyjemniejszym dla Ciebie i całego zespołu.
Z przyjemnością zaprezentujemy Ci naszą ofertą, odpowiemy na
Twoje pytania i doradzimy, jak efektywnie wykorzystać rozwiązania
mobilne.

Rozwiązania
informatyczne:
Tworzenie Aplikacji Mobilnych
Tworzenie Aplikacji webowych
Tworzenie Aplikacji Business Intelligence
Tworzenie Rozwiązań BigData
Tworzenie Backendów Aplikacji Mobilnych
Tworzenie Dedykowanych Aplikacji Office 365
Wdrażanie gotowych rozwiązań Office 365

Platformy
Aplikacje mobilne iOS:
• iPhone, iPad, iPod Touch
• Apple Watch
Aplikacje mobilne Android:
• smartfony
• tablety
• Android Wear
• Android TV
Aplikacje mobilne windows:
• windows phone, tablet
• ms band, xbox
Aplikacje Smart TV

Oferowane usługi
development
projektowanie
testowanie
publikowanie w marketach
konsulting
outsorcing
agile, scrum
lean startup, mvp

Technologie
REST APIs
Cloud Services
mobile apps backend
notyfikacje Push
mikropłatności
płatności mobilne
Integracja z Facebook, Twitter
Cocos2D/3D
mapy i geolokalizacja
animacje 2D

tylko niebo

jest jedynym

ograniczeniem
Analiza oraz innowacyjne rozwiązania to klucz do sukcesu marek,
o których opowiadamy. Dzięki stale gromadzonemu doświadczeniu
oferujemy usługi na najwyższym poziomie.
W skład naszej firmy wchodzą specjaliści, którzy planują, realizują
i ewaluują projekty oraz działania z zakresu marketing consultingu, public
relations, szkoleń, social mediów, event marketingu, IT, reklamy
i kompleksowej obsługi dla klientów z różnych branż - od nowych
technologii, FMCG, przez HoReCa, po retail.

Rozwiązania
Marketingowe:
mobile Marketing
Video Marketing
Content Marketing
Strony Internetowe
Kreowanie Wizerunku
E-marketing
Marketing Automation
Social Media
Materiały Reklamowe

MARKETING ZINTEGROWANY
ADVERTISING
• Strategie komunikacji
• Zintegrowane kampanie
• Branding

EVENT MARKETING
• Brand Events
• Imprezy integracyjne
• Targi i konferencje

INTERACTIVE
• Kampanie internetowe
• Web Projects
• Aplikacje interaktywne

SOCIAL MEDIA
• Profile w SM
• Wsparcie sprzedaży
• Marketing szeptany

PUBLIC RELATIONS
• Media Relations i netPR
• CSR
• Employer Branding

MARKETING CONSULTING
• Strategie marek
• Strategie komunikacji
• strategie aplikacji mobilnych

twój Sukces

jest naszą

pasją
Firma która chce realizować dedykowany projekt informatyczny lub
będzie wdrażać rozbudowaną platformę informatyczną staje przed
ogromną ilością problemów. Począwszy od właściwego opracowania
zakresu realizowanego projektu, doboru rozwiązań i technologii,
a skończywszy na wyborze właściwej firmy która zrealizuje projekt.
Aby realizowany projekt IT mógł zakończyć się sukcesem konieczne
jest właściwe zdefiniowanie problemów i sposobów w jaki chcemy
je rozwiązać.

Doradztwo
Biznesowe:
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Projektami opartymi
o metodyki zwinne (Agile, Scrum)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie Procesami
Zarządzanie Jakością
Planowanie Strategiczne

specjalistyczny konsulting:
przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektu,
pomoc w wyborze najlepszego wykonawcy/dostawcy systemu informatycznego,
nadzór nad realizowanym wdrożeniem systemu,
audyt już istniejących czy też wdrażanych rozwiązań.

Szkolenia
Lubimy dzielić się zdobytą wiedzą i chętnie opowiemy o Lean Startup i naszych doświadczeniach z
tą metodyką. Do tej pory mieliśmy przyjemność poprowadzić szkolenia w ramach współpracy
ze ideason oraz microsoft poland.

www.adremind.pl

