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Naši zákazníci a značky



HTML/JS

Deni-Henkel

г. Москва, 2017 г.



HTML/JS

Danone Actimel (link)

г. Москва, 2017 г.

https://actimel.ru/


HTML/JS

Purina ONE 

г. Москва, 2017 г.



HTML/JS

Nescafe Alegria

г. Москва, 2017 г.



HTML/JS

Online-hrá pro web JTI LD

г. Москва, 2017 г.



HTML&PHP

Internet – obchod



HTML&PHP

Vývoj webového systému, který uživateli umožňuje vybrat produkt dle sady 

podmínek

Úkol :

Бренд:



HTML&PHP

9



Systém pomoci při volbě je vyvinuta, 

což uživateli umožňuje vybrat podmínky 

a vyzvednout potřebné elektrické 

zařízení; Vyvinula se "jednoduchá" 

verze, která uživateli umožňuje 

jednoduše vybrat zařízení připojená k 

síti a získat seznam výrobků vhodných 

pro ochranu své elektrické sítě před 

přepětími; Rozšířené vyhledávání je 

vyvinuta, což umožňuje na sadu 

indikátorů vybrat si specializovaný 

elektrotechnický výrobek

Řešení:



Бренд:

Propagační kampaň pro značku „Baltika 7“, jehož součástí je tombola o 

registraci propagačních kódů, účast v kvízu a kreativní soutěže

Úkol:

HTML&PHP



Pivo „Baltika 7“

 Návrh stránek je vyvinuta na základě tvůrčí koncepce;

 Místo bylo vytvořeno pomocí složitých prvků flash animace;

 Komplexně realizovala tři aktivace (tomboly cen, kvíz, soutěž), jejichž správa je zobrazena na administrativním panelu;

 Pro kvíz jsou vytvořeny virtuální znaky s různými scénáři reakce na akce uživatele;

 Textové texty kvízů (více než 500 otázek)

 Implementace integrace s externím systémem CRM pro registraci, autorizaci uživatelů, registraci propagačních kódů.

Řešení:

HTML&PHP



PHP

Rexona – Formula 1

г. Москва, 2017 г.



Flash/C#/PHP

Interaktivní vitríny¨Bacardi

г. Москва, 2017 г. 21



Microsoft .NET

New York City Taxi Control System (medailon)

г. Москва, 2017 г.
г. Москва, 2017 г.

23



Microsoft .NET

г. Москва, 2017 г.

Redakční systém pro webové stránky PVH (Calvin Klein, 

Tommy Hilfiger a t.d.)

г. Москва, 2017 г.



Mobilní aplikace

г. Москва, 2017 г.

iPad-Aplikace s velkolepou animací pro seznámení 

potenciálních zákazníků se značkovými produkty

Бренд:



Mobilní aplikace

iOS Aplikace, která zobrazuje horoskop v závislosti na 

osobních datech a pozici

г. Москва, 2017 г.



Adrenaline Rush
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Бренд:

Úkol:

Podpora značky v prostředí mládeže, pro kterou je vytvořena 

komunita pro mládež, která umožňuje:

Staňte se členem komunity prostřednictvím pozvánek

pozvat přátele do komunity

Objednejte zdarma vzorky produktu pro sebe

organizovat své strany a objednat si zdarma produkt pro ně

plnit úkoly dané komunitní správou

objednat dary z katalogu výher za získané body

Účastníci získají body za každou společenskou aktivitu, 

zatímco ekonomika (náklady na určité akce) se může během 

života společnosti změnit.

Hlavní interakce probíhá prostřednictvím 

mobilních aplikací, které jsou také integrovány 

do následujících sociálních sítí:

Facebook

Vkontakte

Twitter

Instagram

Foursquare

Mobilní aplikace 



✓ Implementované mobilní aplikace (ios, android) a webový 

administrátorský panel, který umožňuje spravovat 

uživatele a obsah (zprávy, události) a zobrazit statistiky 

aktivity uživatelů v aplikaci. Příspěvky ze sociálních sítí 

obsahujících určité značky (nastavené pomocí admin

panelu) se shromažďují pomocí analyzátoru v 

administrátorském panelu a analyzují (patří uživateli, 

počet likes, reposty, komentáře)

Řešení:

Adrenaline Rush

Mobilní aplikace



Adrenaline Rush

Funkčně se projekt skládá z následujících komponent: Relační 

databáze pro ukládání dat Jádro systému, což je soubor entit a 

metod, které implementují vnitřní logiku projektu Rozhraní 

webových služeb, které implementuje interakci mobilních 

aplikací s jádrem systému Mobilní aplikace pro platformy iOS a 

Android, které jsou hlavními nástroji pro interakci mezi 

uživateli komunity Veřejná webová stránka obsahující obecné 

informace o projektu, formulář pro zpětnou vazbu a také 

pracovníka pro přistání potenciálních účastníků.

Řídicí rozhraní, pomocí kterého se provádí administrativní 

řízení projektu

Mobilní aplikace



Getster

Úkol:



Vypracujte mobilní aplikaci pro 

smartphony v systémech iOS a 

Android, jejichž cílové publikum jsou 

dospělí kuřáci - spotřebitelé produktů 

PMI.

 Účelem aplikace je vytvořit prostředí, 

ve kterém mohou uživatelé přijímat 

obsah od značky (zprávy, zprávy 

PUSH, prohlížení map pomocí geo

markerů), komentovat, podávat 

zprávy o příznacích a sdílet značky.

Бренд:

Mobilní aplikace



Getster

Řešení:

Jsou implementovány následující funkce:

Registrace, autorizace, obnovení hesla, přihlášení k 

účtu, osobní účet

Zobrazte kanály zpráv a kanály aktivit, rády a 

komentáře

Sdílení na Facebooku, Vkontakte

Pozvánka na aplikaci přátel (MGM-mechanics)

Zobrazení geomarkerů na mapě

Příjem oznámení PUSH z aplikace

Akumulace bodů

Schopnost psát žádosti o zpětnou vazbu

Mobilní aplikace



SNUS

Úkol:



Aplikace iPad, která přináší 

uživatelům výhody žvýkání 

tabáku Snus a pomáhá 

promotérovi budovat 

komunikaci s potenciálním 

spotřebitelem pomocí 

vizuálních pokynů

Бренд:

Mobilní aplikace



SNUS

Byla vytvořena aplikace, ve které: 

Podrobně a intuitivně 

srozumitelné pro spotřebitele jsou 

popsány vlastnosti a výhody 

žvýkacího tabáku různých značek 

z sortimentu zákazníka. 

Samostatná část s pokyny pro 

zadavatele Část s testem, který 

pomáhá spotřebiteli konsolidovat 

informace o produktu.

Řešení:

Mobilní aplikace



McDonalds

25

Úkol:

Technická podpora hlavního webu společnosti McDonalds v Rusku; 

Tvorba nových stránek, vývoj nových funkcí a designu

Бренд:

Support



McDonalds

 Celý textový vyhledávací systém byl

nainstalován a nakonfigurován (Sphinx)

 Byly vytvořeny nové sekce a stránky od 

návrhu až po implementaci na webových

stránkách

 Funkce kalkulačky byla v sekci "Hlavní

menu" vylepšena

 Implementovala novou funkci vyhledávání

pro restaurace

 Sekce zpráv a tiskových zpráv byla zcela

přepracována

 Byl vytvořen systém předplatného pro 

zprávy a tiskové zprávy

 Vytvořil sekci "Multimédia" s možností

přidávat fotky a videa 26

Řešení:

Support



McDonalds - TRUST

 Napište 30-35 faktů o dodavatelích společnosti McDonalds, 

pomocí zajímavých faktů z historie a geografie Ruska, vázaných 

na umístění dodavatelů a specifických produktech

Úkol:

Бренд:

Design & copywriting



McDonalds - TRUST

Řešení:

 Napsal 34 faktů, živý a zajímavý jazyk, který vypráví o místech, kde se 

vyrábí produkce pro McDonalds.

 Bloky ilustrující tyto skutečnosti se stylizovanými kresbami doodle jsou 

kresleny.

 Všechny bloky jsou vyrobeny ve stejném stylu, pro každou skutečnost je 

připraven samostatný výkres

Design & copywriting

34



Využíváné technologie

 Vývoj aplikací pro sociální sítě.

 Testování, včetně automatického a zátěžového testování 

(Selenium, Appium a jiné).

 Analytika, vývoj požadavků, prototypu (včetně mob. aplikací a 

mob. webovek).

 Vývoj matematických modelu, doporučení dle base of neural 

networks, a jiných algoritmu včetně vlastních workshop-out.

 Windows aplikace (VB, Delphi, C# a jiné).

 Vývoj hardwaru, síťových a jiných řešení, ovladače, 

nízkoúrovňové protokoly (např. Voip).

 Reverse engineering.

г. Москва, 2017 г.



Díky!

г. Москва, 2017 г.


