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STRONY INTERNETOWE  
I APLIKACJE DLA TWOJEJ FIRMY

Od blisko 9 lat działamy jako deweloperzy w branży IT. Projektujemy strony internetowe i aplikacje w oparciu o najnowsze 
trendy technologiczne, dobierając rozwiązania do potrzeb klientów i celów jakie mają realizować. 

Wierzymy, że podstawą relacji biznesowej jest zaufanie. Dlatego tworzymy z klientem jeden zespół – pozostajemy w stałym 
kontakcie na każdym etapie realizacji projektu, informujemy o postępach, jesteśmy otwarci na rozmowę i wdrażanie zmian. 

Cele naszych klientów są naszymi celami. Koncentrujemy się na działaniu przynoszącym korzyści i trwałą wartość biznesową. 
Słuchamy, szukamy optymalnych rozwiązań, chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Nasza oferta jest połączona z usługą CSR, dającą możliwość atrakcyjnej optymalizacji kosztów. Dzięki temu rozwiązaniu 
współpraca z nami zawsze będzie najkorzystniejsza budżetowo.

http://www.GrupaAF.pl
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ROZWIĄZANIA NA MIARĘ 
TWOICH POTRZEB

Dbamy o to, aby proponowane przez nas rozwiązania odpowiadały potrzebom Twojej firmy. Dostarczamy produkty, które 
przynoszą realne korzyści i pomagają budować biznes.

SOFTWARE DEVELOPMENT STRONY INTERNETOWE ZGODNE  
ZE STANDARDEM WCAG

ROZWIĄZANIA IT DLA DEVELOPERÓW 
NIERUCHOMOŚCI

STRONY INTERNETOWE PRZYJAZNE  
UŻYTKOWNIKOM (UX/UI)

http://www.GrupaAF.pl
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SOFTWARE DEVELOPMENT

Tworzymy zaawansowane systemy informatyczne, aplikacje mobilne i webowe, strony internetowe oraz platformy e-com-
merce. Realizujemy również niestandardowe projekty IT, wymagające opracowania całkiem nowego rozwiązania lub modyfikacji 
już istniejącego. 

REALIZUJEMY PROJEKTY W ZESPOLE 
SPECJALISTÓW

Projekt jest realizowany przez specjalistów  z różnych dzie-
dzin. Programiści, graficy z doświadczeniem w UX i UI oraz 
eksperci od marketingu i tworzenia treści łączą swoją wiedzę, 
aby stworzyć produkt dopracowany w każdym aspekcie. 

KORZYSTAMY ZE WSPARCIA SOFTWARE 
HOUSE’ÓW

Przy złożonych projektach współpracujemy z zaufanymi 
software house’ami, mającymi w swoim portfolio realiza-
cje dla czołowych polskich i zagranicznych marek. Wspólnie 
zbudowaliśmy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń.

PRACUJEMY W METODYCE AGILE

Pracę nad Twoim projektem dzielimy na kilka etapów: plano-
wanie, analizę, projektowanie, wdrażanie i testowanie. Takie 
podejście zapewnia nam pełną elastyczność działania  
i umożliwia szybkie wprowadzanie zmian w razie potrzeby. 

ŁĄCZYMY FUNKCJONALNOŚĆ Z ESTETYKĄ

Dobry projekt to taki, który jest doszlifowany zarówno pod 
kątem wizualnym, jak i technicznym. Dzięki badaniom UX 
rozumiemy potrzeby użytkowników i potrafimy dobrać takie 
rozwiązania, aby korzystanie ze strony było intuicyjne. 

http://www.GrupaAF.pl
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STRONY INTERNETOWE ZGODNE 
ZE STANDARDEM WCAG

Tworzymy strony internetowe spełniające wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobil-
nych. Odpowiadają one międzynarodowym zasadom WCAG 2.0 i są w pełni przystosowane do obsługi przez osoby  
z niepełnosprawnościami. 

STRONA INTERNETOWA DLA KAŻDEGO

Strony internetowe dostosowane do wymogów WCAG 2.0  
(Web Content Accessibility Guidelines) mogą swobodnie 
obsługiwać różni użytkownicy, bez względu na wiek, spraw-
ność, posiadany sprzęt czy oprogramowanie. 

WIĘKSZE GRONO ODBIORCÓW

Dzięki dostępnej stronie internetowej z Twoich produktów 
mogą skorzystać użytkownicy, którzy do tej pory byli wyklu-
czani z przestrzeni Internetu. Poszerzenie grona odbiorców 
o osoby niepełnosprawne jest korzystne dla organizacji.

KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU

Utworzenie strony zgodnej ze standardem WCAG 2.0 wpływa 
pozytywnie na wizerunek każdej organizacji – dają się one 
poznać jako takie, które dostrzegają problem osób niepełno-
sprawnych i ułatwiają dostęp do swoich zasobów.

PRZYJAZNY I FUNKCJONALNY INTERFEJS

Dbamy nie tylko o to, aby strona internetowa była dostępna 
dla wszystkich użytkowników, ale również zaprojektowana 
zgodnie z zasadami UX. Stworzenie przyjaznego i funkcjonal-
nego interfejsu jest dla nasz szczególnie ważne.

http://www.GrupaAF.pl
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ROZWIĄZANIA IT DLA 
DEVELOPERÓW NIERUCHOMOŚCI

Tworzymy autorskie rozwiązania IT dla developerów nieruchomości. Projektujemy strony internetowe, systemy zarządzania 
nieruchomościami, systemy prezentacji lokalów mieszkalnych i usługowych oraz inne moduły wspierające sprzedaż. 

WIĘCEJ NIŻ SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

Dajemy możliwość dostosowania oprogramowania (CMS) do 
specyficznych potrzeb firm z branży nieruchomości. 
Modułowa budowa pozwala na rozwijanie i dodawanie 
nowych funkcjonalności, dzięki którym zarządzanie nieru-
chomościami staje się łatwiejsze.

SYSTEM PREZENTACJI NIERUCHOMOŚCI

Stworzyliśmy autorski system zarządzania i prezentacji  
nieruchomości, budynków, mieszkań oraz lokali biurowo-
-usługowych. Jego wdrożenie pomaga nie tylko w sprzedaży, 
ale przede wszystkim ułatwia użytkownikom znalezienie inte-
resującego ich lokalu.

WYSZUKIWARKA I PORÓWNYWARKA MIESZKAŃ

Proponujemy wdrożenie intuicyjnych systemów służących 
do wyszukiwania i porównywania mieszkań i lokali usługo-
wych. Komponenty te charakteryzują się szerokimi 
możliwościami konfiguracji, dlatego możemy je rozszerzyć  
i dopasować do potrzeb Twojej firmy.

TWOJE ZDANIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Przez wszystkie etapy tworzenia projektu pozostajemy z Tobą 
w stałym kontakcie. Na bieżąco informujemy o postępach  
w pracy oraz konsultujemy wprowadzane rozwiązania. Dzięki 
temu masz pewność, że otrzymasz produkt, który pomoże 
Twojej firmie się rozwinąć.

http://www.GrupaAF.pl
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STRONY INTERNETOWE 
PRZYJAZNE UŻYTKOWNIKOM

Tworzymy strony internetowe zgodne z przyjętymi standardami i dobrymi praktykami z zakresu UX/UI. Podstawą naszej pracy 
jest projektowanie user experience, w którym zwraca się szczególną uwagę na to, aby produkt dostarczał użytkownikom 
pozytywnych doświadczeń. 

STAWIAMY NA USER EXPERIENCE (UX)

Ogół wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzy-
stania ze strony internetowej jest kluczowym czynnikiem 
decydującym o tym, czy skorzysta on z naszych usług czy 
produktów. Naszym zadaniem jest sprawienie, żeby wraże-
nia te były pozytywne.

BADAMY ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

Użyteczność i funkcjonalność strony internetowej wpływają 
na zachowania użytkownika. Im strona jest lepiej dopaso-
wana do potrzeb odwiedzających, tym większa szansa, że na 
niej zostaną. Dlatego etap projektowania poprzedzamy  
różnymi badaniami UX.

DBAMY O ŁATWOŚĆ NAWIGACJI

Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom intuicyjnej 
nawigacji, aby byli w stanie jak najszybciej znaleźć interesu-
jące ich informacje. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na 
ruch użytkowników na stronie internetowej i historię odwie-
dzanych zakładek.

SKUPIAMY SIĘ NA TWOICH CELACH

Strona internetowa ma przede wszystkim pomóc Twojej 
firmie osiągnąć założone cele biznesowe, np. zwiększyć 
sprzedaż lub rozpoznawalność marki. Dzięki projektowaniu 
user experience świadome pokierowanie użytkowników 
zgodnie z tymi celami staje się łatwiejsze.

http://www.GrupaAF.pl
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JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA?

Do realizacji projektów podchodzimy kompleksowo. Naszym celem jest dostarczenie funkcjonalnego produktu, który pomoże 
Twojej firmie osiągnąć założone cele biznesowe. Przywiązujemy szczególną wagę do transparentności i elastyczności 
działań. 

1. SŁUCHAMY I OKREŚLAMY CELE

Współpracę rozpoczynamy od poznania potrzeb i zrozumie-
nia wyzwań, przed którymi stoi Twoja firma. Wspólnie 
definiujemy najważniejsze cele projektowe.

2. PROPONUJEMY INDYWIDUALNE 
ROZWIĄZANIA

Na tym etapie przedstawiamy funkcjonalności i technologie, 
które umożliwią realizację określonych wcześniej celów. 

3. BUDUJEMY SZKIELET PRODUKTU

Na podstawie zgromadzonych danych i wyników badań 
budujemy tzw. architekturę informacji. Na tym etapie zoba-
czysz, z jakich elementów będzie składać się projekt.

4. TWORZYMY PROJEKT GRAFICZNY

Teraz czas na projektowanie. Strona internetowa czy aplika-
cja powinny być spójne z identyfikacją wizualną Twojej firmy 
– dbają o to nasi graficy.

5. WDRAŻAMY ZAAKCEPTOWANY PROJEKT

Po zaakceptowaniu makiet przedstawiających wygląd strony 
internetowej czy aplikacji przystępujemy do prac 
programistycznych.

6. TESTUJEMY 

Na koniec sprawdzamy czy wszystko zostało prawidłowo 
wdrożone. Nasza praca kończy się wtedy, gdy jesteśmy pewni, 
że otrzymasz dobrze działający produkt.

http://www.GrupaAF.pl
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O GRUPIE AF

Specjalizujemy się w kompleksowym wsparciu firm w zakresie IT, marketingu i doradztwa biznesowego. Prowadzimy projekty 
i wdrażamy rozwiązania, pomagając firmom zwiększać konkurencyjność, podnosić efektywność działań oraz realizować zało-
żone cele biznesowe. 9-letnie doświadczenie w branży (na rynku od 2011 roku) pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych 
metod i praktyk, pozyskując tym samym grono zaufanych klientów.

PROGRAM CSR: BIZNES BEZ BARIER

Autorski program społeczny skierowany do kontrahentów korzystających z outsourcingu pracowników, umożliwiający skorzy-
stanie z systemu finansowania usług. Jego celem jest działanie na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy oraz ukazanie ich jako rzetelnych pracowników i równorzędnych partnerów biznesowych.

Firmy podejmujące z nami współpracę otrzymują certyfikat CSR, który nie tylko buduje pozamaterialną wartość przedsię-
biorstwa, ale również przynosi szereg korzyści finansowych, np. w postaci optymalizacji budżetu współpracy.

MISJA
Jako firma składająca się głównie z osób z niepełnosprawnością, włączając w to samego założyciela, 
promujemy wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi zdolnych do konkurencji na otwartym rynku 
pracy, podejmując się najtrudniejszych zadań. 

Przekuwamy potrzeby w skutecznie działające rozwiązania. Łączymy marki, ludzi i atrakcyjne budżety.

http://www.GrupaAF.pl
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AF TALENT AGENCY 
OUTSOURCING EKSPERTÓW

Rozumiemy specyfikę poszczególnych branż i idealnie dobieramy do nich specjalistów. Naszą zaletą jest elastyczność, odde-
legowujemy dokładnie takiego specjalistę, jakiego potrzebuje klient. AF Talent Agency to marka rekrutacyjna i outsourcingu 
pracowniczego, należąca do spółki Grupa AF.

OUTSOURCING PRACOWNIKÓW IT I NON-IT

Współpracę rozpoczynamy od poznania potrzeb i zrozumie-
nia wyzwań, przed którymi stoi Twoja firma. Wspólnie 
definiujemy najważniejsze cele projektowe.

USŁUGI ON-SHORE OFF-SITE IT

Usługi IT Managed Services zapewniają: wydajną, wysokiej 
jakości, elastyczną infrastrukturę IT, aplikacje, usługi  
w chmurze, bezpieczeństwo sieci IT oraz usługi wsparcia. 

SZKOLENIA

Szkolenia w trudnych do znalezienia umiejętnościach oraz 
podniesienie kompetencji w dziedzinach, w których niszowe 
umiejętności informatyczne są bardzo poszukiwane. 

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

Oferujemy usługi zarządzania IT w naszej lokalizacji, w obiek-
tach klienta, jak i w modelu hybrydowym (mieszanym). 
Wspieramy klientów w zakresie zarządzania projektami.

http://talent-agency.eu
http://www.GrupaAF.pl
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ZAUFALI NAM

KONTAKT
Chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej marce? Skontaktuj się z nami!

Biura:
Warszawa
Concept Tower
ul. Grzybowska 87

Wrocław
Sky Tower
ul. Gwiaździsta 62 12/2
(adres rejestrowy)

+48 71 307 15 03

BOK@GrupaAF.pl

www.GrupaAF.pl
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