


Synermedia to miejsce, 
gdzie design spotyka się z innowacją.

Łączymy strategię, kreację i technologię, 

tworząc innowacyjne oprogramowanie.



Przejrzystość

Chcemy, żebyś zawsze wiedział, na jakim etapie tworzenia
produktu aktualnie jesteśmy. Używamy narzędzi dostępnych
online, dzięki czemu możesz sprawdzić nad czym właśnie
pracujemy, jakie zmiany wprowadziliśmy, jak wyglądają
harmonogram i kosztorys. Dodatkowo nad każdym
projektem czuwa doświadczony Project Manager.



Pewność

Lubimy jasne sytuacje. W naszych umowach
nie ma żadnych drobnych druczków. 
Przekazujemy Ci prawa autorskie do projektu. 
Pracujemy wspólnie na Twój sukces.



Ludzie

Nasz zespół tworzy ponad 30 specjalistów
o kompetencjach:

Project Managera / SCRUM Mastera
Analityka biznesowego
Architekta oprogramowania
Stratega
Projektanta UX
Account Managera
Copywritera
Grafika
Programisty (Regular / Senior)
Testera

 



STRA
TE
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Wszystkie działania, dobór narzędzi, marketing, maja swoje
podparcie w strategii. Podczas etapu kreacji tworzymy
unikalne widoki, które następnie w ramach implementacji
stają się w pełni interaktywnym i gotowym projektem.

  Strategia marki

  Strategia komunikacji

  Architektura informacji

  Scenariusze użycia i interaktywny prototyp UX

  Strategia wizualna

  Interfejs graficzny

  Materiały cyfrowe i drukowane



TECH
NOLO
GIA

Dostarczamy najwyższej jakości produkty, dzięki wykorzystaniu
innowacyjnych technologii i topowych rozwiązań w branży IT.

  Aplikacje i portale internetowe

  Aplikacje mobilne (iOS i Android)

  Aplikacje desktopowe

  Aplikacje serwerowe i API

    Usługi backend

    Bazy danych

    Usługi API

  Dedykowane integracje

  Cloud Computing

    Machine learning

    Cognitive services

    Internet of Things (loT)

    Usługi Danych

    Sieć CDN

    Usługi multimediów





Projektując, naszą uwagę 
skupiamy na użytkowniku.
Próbujemy zrozumieć jego potrzeby

i odpowiedzieć na nie we właściwy sposób.



Analiza
Wszystko ma dla nas znaczenie:
projekt, otoczenie, konkurencja.

Strategia
Odpowiednia strategia to podstawa
wszystkich późniejszych działań 
prowadzonych w projekcie.

Kreacja
Tworzymy unikalne widoki, które następnie
stają się w pełni interaktywnym i gotowym
projektem online.

Technologia
Tu nie ma rzeczy niemożliwych.
Niektóre zabierają po prostu więcej czasu.

Rozwój
Uczymy się od użytkowników, poznajemy
ich zachowania i dostosowujemy się do ich potrzeb.

Jakość
Testy to ważna część całego procesu.

Dzięki temu możemy kontrolować
jakość produktu.

Produkt
Twój produkt ujrzał światło dzienne.

Nasza wspólna praca przyniosła efekty

Twoja Idea



DES
IGN
THIN
KING

Empatyzacja
Próbujemy zrozumieć potrzeby i problemy

użytkowników, obserwujemy ich zachowania.

Generowanie pomysłów
Prawdziwa burza mózgów.

Demokratycznie wybieramy najlepszy pomysł,
na bazie którego powstanie prototyp.

Testy
Wybrane rozwiązanie jest testowane przez realnych

użytkowników w ich naturalnym środowisku.

Diagnoza potrzeb
Dokonujemy syntezy informacji, które zebraliśmy
w fazie empatyzacji i definiujemy właściwy problem.

Prototypowanie
Dzięki prototypowi wizualizujemy pomysł
w celu szybkiego zebrania opinii.

Iteracja
Dzięki powtarzalności całego procesu,
skutecznie reagujemy na oczekiwania użytkowników.



Pracujemy z naszymi Klientami,
nie dla nich.
Zrealizowaliśmy wiele projektów.

Poznaj jedną z historii, którą wspólnie tworzymy.



GTV
3 lata temu GTV zleciło nam drobne prace
programistyczne. Dziś realizujemy wspólnie
dedykowane systemy CRM/B2B/B2C/mobile
- kluczowe w transformacji cyfrowej tej firmy. 



W trakcie trwania naszej współpracy
wspólnie wdrożyliśmy 3 serwisy www
oraz dedykowaną platformę B2B.

Do naszych zadań należy opieka nad
wielojęzycznym sklepem z ponad 
10 000 produktów w ofercie.

Dla GTV pracuje dedykowany
zespół, również w siedzibie Klienta.



Działamy nie tylko w cyfrowym świecie.

Opracowaliśmy redesign logotypu
wraz z brandbookiem oraz
zaprojektowaliśmy okolicznościowe
logo na 20-lecie firmy.



Dzięki kompleksowemu podejściu,
możemy zaspokoić wszystkie
potrzeby naszych Klientów.

Zbudowaliśmy studio filmowe,
w którym zrealizowaliśmy serię
filmów instruktażowych.

Od scenariusza po postprodukcję.



Działamy nie tylko w cyfrowym świecie.
Opracowaliśmy również redesign
logotypu wraz z brandbookiem.

Zaprojektowaliśmy okolicznościowe
logo na 20-lecie firmy.

Od 2 lat wdrażamy dedykowane
oprogramowanie, które służy cyfryzacji
procesów biznesowych w GTV.

W ramach projektu wdrożyliśmy
system CRM, B2B oraz e-commerce
zintegrowany z systemem SAP Business One.

Aktualnie pracujemy nad aplikacją
mobilną na platformy iOS oraz Android
dla Klientów oraz przedstawicieli
handlowych.

A może by tak VR...?



Poznajmy się

Jeśli zainteresowało Cię nasze podejście
– porozmawiajmy przy dobrej kawie.

Z chęcią opowiemy o szczegółach naszej ofery
oraz odpowiemy na wszystki pytania.



Pozostańmy w kontakcie

Paweł Kamiński
Co-Owner, Head of Sales

+48 513 049 369
p.kaminski@synermedia.pl


