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design studio

Jesteśmy bardzo
podekscytowani,  
że dołączyłeś do
grona naszych
klientów
W

tym

PDF

dowiesz

się

wszystkiego

co

najważniejsze podczas pracy z nami. Poznasz po
krótce

naszą

wartości,

historię.

którymi

Przedstawimy

kierujemy

się

Ci

nasze

podczas

współpracy z każdym naszym klientem. Dowiesz
się jak pracujemy realizując Twój projekt krok po
kroku. Mamy nadzieję, że ten PDF odpowie na
Twoje początkowe pytania przed rozpoczęciem
współpracy z nami.


Życzymy miłej lektury :)

www.empiria-studio.com

studio@empiria-studio.com

Nasza 
krótka historia

Wiemy, jak ogromne znaczenie ma jakość, dlatego
nie korzystamy z półśrodków. Nasze witryny  
i

stworzyć

mobilne

to

połączenie

wiedzy  

i doświadczenia programistów z zaangażowaniem

Historia naszej agencji sięga 2010 roku. To wtedy
postanowiliśmy

aplikacje

wyjątkowe

miejsce,

w stworzenie wyjątkowego produktu skrojonego
na miarę Twoich potrzeb i oczekiwań.

które będzie odpowiedzią na potrzeby nawet
najbardziej wymagających klientów. Działamy nie
tylko na obszarze Polski. Przez ostatnią dekadę
udało

nam

się

nawiązać

ciekawe

relacje

biznesowe z klientami m.in. z Niemiec, Anglii,
Norwegii oraz USA.

Nieustannie się rozwijamy. Pogłębiamy naszą
wiedzę i zdobywamy kolejne doświadczenia,
które przekładają się na ciągłe podnoszenie
standardów obsługi. Zależy nam na tym, aby
dostarczać rozwiązania dopasowane do potrzeb
konkretnego klienta. Strony www oraz aplikacje
mobilne

uwzględniające

specyfikę

konkretnej

branży to przepis na sukces w biznesie.

www.empiria-studio.com

studio@empiria-studio.com

Obszary 
naszego działania
Jesteśmy agencją interaktywną. Działamy przede
wszystkim w dwóch obszarach: web design oraz
web development. Nasz zespół tworzą
interdyscyplinarni specjaliści z ogromnym
doświadczeniem branżowym. W naszych
szeregach mamy zarówno grafików, jak  
i programistów.

Zależy nam na tym, aby tworzyć produkty
unikalne oraz ponadczasowe. Sięgamy wyłącznie
po najnowsze rozwiązania technologiczne, aby
oddać w Twoje ręce produkt spełniający
najwyższe standardy, zarówno jakościowe, jak  
i bezpieczeństwa.

www.empiria-studio.com

Oferujemy
Ci
kompleksową
współpracę.
Stworzeniem i wdrożeniem produktu zajmiemy się
od A do Z. Otrzymasz stronę internetową
wyposażoną w praktyczny i intuicyjny w obsłudze
system CMS do zarządzania treścią. Idziemy  
z duchem czasu – każda z naszych stron jest
dostosowana do wyświetlania na urządzeniach
mobilnych. Technologia RWD to absolutna
podstawa dla każdej firmy, która ma na uwadze
potrzeby użytkowników o różnych preferencjach.

Obszary 
naszego
działania...
studio@empiria-studio.com

Nasze
wartości...

Elastyczność

Bezpieczeństwo

Co nas wyróżnia na tle konkurencji? Jesteśmy
elastyczni.
Nie
działamy
szablonowo
–

Wiemy,
jak
kluczowe
znaczenie
ma
bezpieczeństwo. Wykorzystujemy naszą wiedzę  

dopasowujemy się do wymagań konkretnego
projektu i potrzeb każdego klienta. Analizujemy

i doświadczenie do tego, aby tworzyć strony
internetowe i aplikacje z zabezpieczeniami na

założenia projektu i szukamy
sposobów na jego realizację.

najwyższym poziomie.

optymalnych

Wydajność

  

Poufność

W naszej codziennej pracy stawiamy na
wydajność. Zadowoli nas wyłącznie taki efekt,

Dyskrecja
to
jeden
z
najważniejszych
fundamentów
relacji
biznesowych.
Twoja

który będzie realną korzyścią biznesową dla
naszego klienta. Określamy ramy czasowe

koncepcja projektowa objęta jest klauzulą  
tajne/poufne.
Pracujemy
w
atmosferze

trwania projektu i trzymamy się ustaleń. Wiemy,
że w biznesie czas to pieniądz.

wzajemnego zaufania. Pamiętaj, jesteśmy po to,
aby działać na Twoją korzyść!

www.empiria-studio.com

studio@empiria-studio.com

Jak 
pracujemy...

Analiza projektu
Podstawą

sukcesu

odpowiednie

Tworzenie makiet i design

każdego

przygotowanie

jest

W kolejnym kroku przekładamy Twój pomysł na

zaplanowanie

makiety i projektujemy optymalne rozwiązania

projektu
i

poszczególnych etapów prac. Zanim zaczniemy

UI/UX,

działać,

założenia

doświadczenie użytkownika. Wszystko po to, aby

projektu, mając na uwadze Twoje potrzeby oraz

finalnie powstał unikalny i użyteczny produkt. 

dokładnie

analizujemy

które

przełożą

się

na

jak

najlepsze

oczekiwania.

Wycena

Programowanie
wyceniamy

Coś, co do tej pory było pewną koncepcją,

projekt. Bierzemy pod uwagę szereg czynników,

nabiera realnych kształtów. Programowanie to

które mają wpływ na ostateczną wycenę, m.in.

powoływanie do życia założeń teoretycznych.

szacowany

wielkość

Jest to proces wymagający nie tylko wiedzy 

zespołu projektowego, stopień złożoności witryny

i doświadczenia, lecz także ponadprzeciętnej

internetowej

precyzji – wszystko po to, aby powstał przejrzysty

W

oparciu

o

wykonaną

czas

/

trwania

aplikacji

analizę

projektu,

mobilnej.

Pracę

rozpoczniemy dopiero po zaakceptowaniu przez

kod.

Ciebie wyceny.

Testy i wdrożenie...

www.empiria-studio.com

studio@empiria-studio.com

Nasze 
oferta...

1

Product design

3

Aplikacje mobilne

Sukces poszczególnego projektu uzależniony jest

Coraz więcej firm decyduje się na tego typu

od

produkt

rozwiązania. Aplikacje mobilne to Twoja szansa

konkretnego

na łatwiejszy dostęp do danych, szybszą obsługę

tego,

czy

dopasowany

uda
do

użytkownika.

Aby

się

stworzyć

potrzeb
było

to

możliwe,

należy

klienta, redukcję kosztów i oszczędność czasu. To

poświęcić czas na dokładne zrozumienie obszaru

rozwiązania, które sprawdzą się na mobilnych

projektowego,

poznanie

systemach operacyjnych takich jak Android oraz

biznesowych

oraz

specyfiki

zbadanie

potrzeb
preferencji

iOS. 

użytkowników.

2

Web applications

4

Testing and QA

To uniwersalna propozycja, która tworzona jest 

Testowanie oprogramowania to jedyna metoda

z myślą o rozwiązaniu problemów użytkownika

pozwalająca

końcowego,

realizację

i wprowadzić niezbędne aktualizacje. Priorytetem

wyznaczonych celów biznesowych. A w tym:

w naszych działaniach jest takie dopracowanie

platformy B2B. Platformy B2C, aplikacje React /

finalnego

Angular / Vue / Node.js, Dedykowane systemy w

maksymalnie pozytywne wrażenia u użytkownika

oparciu o Symfony.

końcowego.

www.empiria-studio.com

aby

pozwolić

Ci

na

wykryć

produktu,

problematyczne

aby

obszary 

zapewniał

on

studio@empiria-studio.com
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Dedicated Software

Niezależnie od tego, czy działasz w przemyśle,
handlu, czy w innej gałęzi gospodarki,
szczegółowo przeanalizujemy Twoje oczekiwania
i stworzymy dedykowane oprogramowanie
wspierające
Twoją
firmę.
Otrzymasz
kompleksową usługę, na którą składa się proces
projektowy, badanie preferencji użytkowników,
kodowanie, testowanie i wdrażanie.

6

7

Outsourcing IT

Coraz więcej firm decyduje się na outsourcing IT.
Korzystając z takiego rozwiązania, możesz realnie
zaoszczędzić. Nie chodzi tylko o optymalizację
wydatków firmy, lecz również o oszczędność
czasu, który zaoszczędzisz na przeprowadzaniu
skomplikowanych procesów rekrutacyjnych.

MVP projects for startups

Minimum Viable Product (MVP) określa produkt 
o minimalnej funkcjonalności, która pozwoli
zaspokoić najważniejsze potrzeby potencjalnego
klienta. To pierwsza wersja produktu. Pewna
baza, na której można w przyszłości tworzyć 
o wiele bardziej rozbudowane rozwiązania. To
punkt wyjścia, od którego wszystko się zaczyna.

www.empiria-studio.com

studio@empiria-studio.com

Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na Twoje
pytania. Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej
dyspozycji, na każdym etapie realizacji projektu.
Mamy nadzieję na udaną współpracę. Zachęcamy
również do odwiedzenia naszej strony.rta...  
studio@empiria-studio.com 
www.empiria-studio.com

