APLIKACJA MOBILNA DLA
HANDLU DETALICZNEGO

ROZWIĄZANIE Z MINIMALNYM
DOSTOSOWANIEM
● Inteligencja AR-Scaner
● Nawigacja GPS przy dostawie
● Inteligentny konsultant wideo

FAKTY & LICZBY
133%

● 55.58 mln abonamentów
telefonii komórkowej
w Polsce
● Korzysta ze smartfonów

● Kupuje produkty
i usługi online

● 26.34 mln to całkowita liczba
aktywnych użytkowników
Internetu mobilnego

● Robi zakupy online za
pośrednictwem urządzenia
mobilnego

76%

70%

E-commerce według kategorii
MODA I URODA

ELEKTRONIKA I FIZYCZNYE NOŚNIKI

$2.801 bln

$2.013 bln

ŻYWNOŚĆ I HIGIENA
OSOBISTA

MEBLE I WYPOSAŻENIE

$715.0 bln

$961.0 bln

ZABAWKI I HOBBY

PODRÓŻE

$1.703 bln

$4.511 bln

MEDIALNE

NAGRANIA CYFROWE

GRY WIDEO

$60.0 mln

$300.0 mln

69%

KONTEKST
36%

Od początku 2017 roku urządzenia mobilne stały się
bardziej popularne niż komputery stacjonarne, a udział
tych urządzeń stale rośnie.

PROBLEMY
DLA KLIENTA

DLA BIZNESU

Nieprzyjazny interfejs

Niska konwersja

Odwiedzającym bardzo trudno jest znaleźć interesujący ich produkt i
dokonać wyboru ze względu na nieustrukturyzowany i mylący interfejs
oraz inne wady adaptacyjnego układu strony internetowej.

Skomplikowana i niezrozumiała droga odwiedzającego, od wyboru
towaru do jego zakupu, ma negatywny wpływ na konwersję do klienta.

Brak pomocy w wyborze

Słaba sprzedaż Up-sale \ Cross-sale

Klientom trudno jest zdecydować się na wybór złożonych produktów
bez konsultacji, ponieważ opis na stronie internetowej jest zazwyczaj
ograniczony i nie obejmuje wszystkich cech i możliwości produktu.

Moduły strony internetowej Up-sale \ Cross-sale nie pełnią swoich
funkcji ze względu na wady interfejsu i ograniczenia adaptacyjnego
projektowania na urządzeniach mobilnych.

Nieaktualne metody płatności

Nieskuteczne programy lojalnościowe

Nowoczesne urządzenia mobilne pozwalają przywiązać kartę i płacić za
towar jednym kliknięciem, ale nie wszystkie sklepy tym dysponują.

Ograniczone możliwości korzystania z programu lojalnościowego nie
pozwalają na informowanie klienta o wszystkich aktualnych bonusach
i ofertach, a także na elastyczne zarządzanie ich ustawieniami.

Przywiązywanie się do miejsca i czasu dostawy

Słaba pierwsza i kolejna sprzedaż

Klient jest zobowiązany do przebywania pod adresem dostawy
czekając na kuriera, nie mając możliwości zająć się swoimi włanymi
sprawami.

Negatywne doświadczenia użytkownika związane z interakcją za
pośrednictwem urządzenia mobilnego ze stroną internetową sklepu z
adaptacyjnym układem zniechęca klientów do dokonania pierwszego
zakupu. A klienci, którzy dokonują zakupów rzadko wracają.

ROZWIĄZANIE
Aplikacja mobilna, umożliwia łatwe i wygodne dokonywanie zakupów dla odwiedzających z urządzeń mobilnych

DLA KLIENTA

DLA BIZNESU

Przyjazny interfejs

Wzrost konwersji do klienta

Prosty, przejrzysty i wygodny interfejs pozwoli klientom łatwo odnaleźć
interesujące ich towary i dokonać zakupu.

Właściwa nawigacja i design (UI\UX), która wymaga od
odwiedzających, aby niewiele robili w celu znalezienia odpowiedniego
produktu przed dokonaniem zakupu, pomaga zwiększyć konwersję do
klientów

Profesjonalne doradztwo
Klient otrzyma profesjonalną poradę wideo na temat interesujących go
towarów za pomocą jednego kliknięcia. Rozmowy są dystrybuowane
wśród niezajętych sprzedawców sklepu. Konsultant może zastosować
umiejętności sprzedaży i natychmiast złożyć zamówienie.

Nowoczesne metody płatności
Szybka, łatwa i bezpieczna płatność za towary dzięki jednodotykowemu
automatycznemu wypełnianiu danych karty i jednodotykowemu
potwierdzeniu płatności.

Adaptacyjna dostawa kurierska
Klienci, którzy udostępnili swoją lokalizację, będą mogli otrzymać
zamówienie tam, gdzie się znajdą - wygodnie jest nie być przywiązanym
do konkretnego miejsca i czasu.

Wzrost sprzedaży Up-sale \ Cross-sale
Brak ograniczeń dotyczących aplikacji mobilnych (w porównaniu z
układem adaptacyjnym dla urządzeń mobilnych), pozwala zapewnić
prawidłowe działanie modułów Up-sell \ Cross-sell i prowadzić bardziej
efektywną sprzedaż

Efektywne programy lojalnościowe
Zdolność do szybkiego dostarczania istotnych informacji poprzez
powiadomienia push zwiększa świadomość klientów, czyniąc programy
lojalnościowe bardziej efektywnymi

Zwiększenie ilości stałych klientów
Pozytywne doświadczenie użytkownika w interakcji ze sklepem
pozostawia pozytywne wrażenie, sprzyja reklamie poprzez
rekomendacje, klienci wracają po ponowne zakupy.

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
Ulepszony
Improved
catalog
katalog
Inteligentna
wyszukiwarka
Zaawansowane
konsultacje

Inteligenty kosz

Zaawansowana
dostawa

Konto osobiste

Analityka

Całkowita integracja

PODSTAWOWA
KATEGORIE

AR-DEMONSTRACJA

Przyjazny dla użytkownika system nawigacji pozwala
klientom znaleźć produkty w katalogu w najszybszy i
najwygodniejszy sposób.

Rzeczywistość rozszerzona daje klientowi wyobrażenie o tym, jak wybrany produkt będzie
wyglądał w rzeczywistości - dodatkowe zachęty do zakupu

OFERTA PERSONALNA

FILTR
Filtr produktu według głównych popularnych
parametrów w ramach wybranej kategorii.

OFERTA SPECJALNA
Bloki z towarami promocyjnymi i wyprzedażą,
nowości i bestsellery zachęcają kupującego do
zwracania uwagi na towary najnowsze, najbardziej
popularne lub najtańsze.
Statusy:
● Nowość;
● Najlepsza oferta;
● Wyprzedaż

STRONA PRODUKTU
Wyświetlenie najważniejszych informacji o produkcie
dla użytkownika w celu łatwego wyboru:
● nazwa produktu;
● krótki opis;
● zdjęcia;;

ZAAWANSOWANA

● szczegółowy opis;
● cena

Indywidualne rekomendacje produktów, klient nie musi przeglądać katalogu w poszukiwaniu
analogów oglądanych towarów

PORÓWNANIE PRODUKTÓW
Wygodne i przejrzyste porównanie produktów według ich parametrów ułatwia wybór i zakup

TEMATOWE GRUPOWANIE PRODUKTÓW
Rozmieszczenie w blokach według cech tematycznych pozwoli kupującemu na łatwe
wybranie zestawu towarów zgodnie z jego własnymi preferencjami

UP-SALE MODUŁ
Moduł, który motywuje klienta do wygodnego zakupu droższego modelu tego samego
produktu, dodaj opcje lub usługi do zakupionego produktu, zwiększając paragon

CROSS-SALE MODUŁ
Moduł motywujący klienta do zakupu produktów powiązanych lub odpowiednich z innych
kategorii do produktu pierwotnie wybranego przez użytkownika

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
AR-demonstracja
Nie wiesz, czy produkt jest dla ciebie odpowiedni?

1.

OTWÓRZ APLIKACJĘ

2.

3.

WYBIERZ PRODUKT

WŁĄCZYĆ TRYB AR-DEMONSTRACJI

4.

SKIERUJ TELEFON NA

WYBRANY OBSZAR

5.

SPÓJRZ NA PRODUKT
W AR-RZECZYWISTOŚCI

6.

SPODOBAŁO SIĘ? KUPUJ

ц

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
Improved
catalog

Inteligentna
Inteligentna
Smart search
wyszukiwarka
wyszukiwarka
Zaawansowane
Advanced
konsultacje
advising
Smart
Inteligenty kosz
shopping cart
Zaawansowana
Advanced
dostawa
delivery

Konto
User account
osobiste

PODSTAWOWA
WEDŁUG NAZWY I KATEGORII
Klienci będą mogli łatwo znaleźć produkty na
podstawie zapytania tekstowego.Wyszukiwarka
rozumie użytkownika:
● poprzez niekompletne wyrazy;
● poprzez zapytania w języku "ludzkim"
(np. "wygodny niebieski fotel");
● z rozpoznaniem tekstu wpisanego na innym
układzie.

ZAAWANSOWANA
WYSZUKIWARKA GŁOSOWA
Powiedz na głos to, co chcesz znaleźć. Funkcja
wyszukiwania głosowego rozpoznaje mowę i
wyświetla odpowiednie produkty. Nie ma potrzeby
używania klawiatury

SKANER
Możliwość zapoznania się z pełną informacją o
produkcie poprzez zeskanowanie załącznika:
● Kod QR;
● Kod kreskowy produktu.

Analityka
Analytics

Complete
Całkowita integracja
integration

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Scaner
Jesteś w sklepie, ale nie jest jasne,
co ten produkt potrafi?

1.

OTWÓRZ APLIKACJĘ

2.

3.

WYBIERZ PRODUKT

ц

WŁĄCZ TRYB SKANERA

4.

SKIERUJE KAMERĘ NA

KOD QR LUB KOD KRESKOWY

5.

SPRAWDŹ CAŁKOWITY OPIS PRODUKTU

6.

IF NECESSARY, GET

A VIDEO CONSULTATION

7. ZRÓB SWÓJ WYBÓR (KUPUJ)

PODSTAWOWA
Improved
catalog

Inteligentna
Smart search
wyszukiwarka

Zaawansowane
Zaawansowane
Advanced
konsultacje
advising
konsultacje
Smart
Inteligenty kosz
shopping cart
Zaawansowana
Advanced
dostawa
delivery

Konto
User account
osobiste

Analityka
Analytics

Complete
Całkowita integracja
integration

LIVE CHAT
Czat pomiędzy klientem a wolnym
sprzedawcą pozwala nie przegapić
żadnego klienta i jednocześnie
obsłużyć dużą liczbę zapytań

ZAAWANSOWANA

Rozdzielenie konsultacji wideo w oparciu o zasadę
call-center pomiędzy sklepami w zależności od
rodzaju towaru i stopnia obciążenia pracą
konsultantów zmniejszy koszty utrzymania pełnego
personelu konsultantów w każdym sklepie
SKLEP 2

CHAT BOT

Konsultant sklepu meblowego

Imitacja rozmowy na żywo ze sprzedawcą, 24 godziny
na dobę. Both identyfikuje preferencje użytkowników,
oferuje im odpowiednie produkty, rejestruje
zamówienia i odpowiada na pytania, zwiększając tym
samym konwersję sklepu

KONSUKTACJE GŁOSOWE
Możliwość zadzwonienia przez klienta do wolnego
sprzedawcy jednym kliknięciem za pomocą urządzenia
mobilnego

KONSULTANT WIDEO
Wideorozmowa pomiędzy klientem a wolnym w tej
chwili sprzedawcą za jednym kliknięciem, bez
nawiązywania kontaktu i innych potwierdzeń przed
połączeniem

DEMONSTRACJA PRODUKTU
Prezentacja dowolnego produktu z katalogu klientowi
bezpośrednio na ekranie podczas konsultacji wideo

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Wyświetlanie listy produktów bezpośrednio na ekranie
telefonu podczas konsultacji wideo, co pozwala
klientowi na natychmiast zobaczyć wszystko, co go
interesuje

OPŁACIĆ ZAMÓWIENIE
Po potwierdzeniu zamówienia złożonego przez
konsultanta, klient musi jedynie za nie zapłacić

KLIENT

SKLEP 1

SKLEP 3

Furniture adviser

Furniture adviser

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Konsultacje wideo
Trudno jest dokonać wyboru, czy też produkt
jest zbyt skomplikowany?

1.

OTWÓRZ APLIKACJĘ

2.

WŁĄCZ KONSULTACJĘ
WIDEO

ц

APLIKACJA POLĄCZY CIĘ Z JEDNYM Z

3. WOLNYCH SPRZEDAWCÓW

PYTANIE
4. ZADAJ
SPRZEDAWCY

KONSULTANT POKAŻE ODPOWIEDNIE

5. TOWARY NA EKRANIE
6.

WYBIERZ

7.

KONSULTANT POKAŻE
ZAMÓWIENIE NA EKRANIE

8. POPATRZ I POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE
9. ZAKUP JEST DOKONANY

PODSTAWOWA
Improved
catalog

Inteligentna
Smart search
wyszukiwarka
Zaawansowane
Advanced
konsultacje
advising

Intelegenty
Smart
Inteligenty kosz
shopping
koszcart
Zaawansowana
Advanced
dostawa
delivery

Konto
User account
osobiste

Analityka
Analytics

Complete
Całkowita integracja
integration

ZARZĄDZANIE
PRODUKTAMI
Możliwość tworzenia, przeglądania,
edycji, usuwania produktów,
przeglądania listy produktów

PODSTAWOWA USŁUGA
PŁATNICZA
Możliwość tworzenia, przeglądania,
edycji, usuwania produktów,
przeglądania listy produktów

DODATKOWA USŁUGA
PŁATNICZA
Połączenie dodatkowych usług
płatności online, które są niezbędne
dla klienta

ZAAWANSOWANA
POWIADOMIENIA
Powiadomienia push dla klienta pozwalają zwiększyć
liczbę ponownych wejść klienta do aplikacji po nowe
zakupy. Klient będzie wiedział o zniżkach, ofertach
specjalnych, bonusach i innych ważnych
wydarzeniach w sklepie

KONWERSJA DO KUPUJĄCEGO
Jeśli produkt dodany do koszyka nie został zakupiony w
określonym czasie, aplikacja udzieli rabatu na produkt i
wyśle powiadomienie do klienta, aby zachęcić go do
zakupu.

CROSS SALE MODUŁ
Wyświetlanie powiązanych towarów z kategorii
pokrewnych. Pozwala klientowi kupić cały zestaw
jednocześnie i o niczym nie zapomnieć, zaspokajając
jego potrzeby i zwiększając paragon zakupu

Konwersja w kupującego
Klienci często dodają produkty do koszyka, ale nigdy
nie składają zamówienia. Jak ich nakłonić do zakupu?

1.

2.

3.

4.

TOWAR JEST W KOSZYKU, ALE
ZAMÓWIENIE NIE JEST ZŁOŻONE

APLIKACJA UDZIELA
RABATU NA PRODUKT

KLIENT DOSTAJE POWIADOMIENIE O ZNIŻCE

Z POWIADONIENIE
PRZECHODZI DO KOSZA

UP SALE MODUŁ
Wyświetlanie podobnych produktów z wyższą ceną
i/lub lepszymi właściwościami dla każdego produktu
w koszyku

TAKE AWAY
Klient może samodzielnie odebrać zamówienie w
wybranym miejscu: z magazynu lub w ustalonym z
kurierem miejscu

5.

ц

SKŁADA ZAMÓWIENIE

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
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Analytics

Complete
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integration

PODSTAWOWA
SAMODZIELNY ODBIÓR
Wybór jednego z dostępnych punktów odbioru przy
składaniu zamówienia.

DOSTAWA POD ADRES
Wpisz poprawny adres dostawy, sprawdzając
poprawność wprowadzonych informacji oraz
uwzględniając ograniczenia stref dostawy kuriera.
Kalkulacja kosztów dostawy w zależności od
ustalonych taryf.

ZAAWANSOWANA
ŚLEDZENIE STATUSU ZAMÓWIENI
The customer can receive information about all
stages of the order execution - from consolidating it at
the logistics terminal to the transportation to the
address.

GPS TRACKING
Delivery logistics is optimized by determining the
current geolocation of the customer and courier. The
customer sees the location of the courier, clearly
understanding the status and estimated delivery time,
so that he/she can phone and redirect the courier to
another place.

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Zarządzanie dostawą
Zamówiłeś dostawę i chcesz kontrolować
proces?

1.

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE
Z DOSTAWĄ KURJERSKĄ

2.

3.

ц

OTRZYMAJ INFORMACJE O ODBIORZE
ZAMÓWIENIA PRZEZ KURIERA

4.

5.

ŚLEDŹ ZMIANĘ
STATUSÓW
ZAMÓWIENIA NA
MAGAZYNIE

POZWÓL ZOBACZYĆ
TWOJĄ GEOLOKACJĘ

ZAJMUJ SIĘ WŁSNYMI SPRAWAMI
(NIE MUSISZ SIEDZIĆ NA MIEJSCU)

6.

KURIER WIDZI, GDZIE JESTEŚ

7. TY WIDZISZ, GDZIE JEST KURIER
KURIER DOSTARCZA

8. PRODUKT BEZPOŚREDNIO
DO CIEBIE

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
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PODSTAWOWA
MOJE ZAMÓWIENIA
Wygodne przeglądanie aktualnego
zamówienia oraz historii już
zrealizowanych zamówień. Łatwo jest
znaleźć odpowiedni produkt lub
ponownie wystawić uprzednio złożone
zamówienie

STANDARDOWY PROGRAM
LOJALNOŚCIOWY
Klient może wykorzystać wszystkie
zalety standardowego programu
lojalnościowego za pomocą aplikacji
mobilnej

ZAAWANSOWANA
ELEKTRONICZNA KARTA
LOJALNOŚCIOWA

Elektroniczna
karta lojalnościowa
Zawsze zapominasz swoją kartę
lojalnościową, nie masz gdzie ją włożyć lub po
prostu nie lubisz nosić jej przy sobie?

1.

Unikalna elektroniczna karta lojalnościowa dostępna
do użytku w sklepach offline bezpośrednio z Twojego
smartfonu

ŚLEDZENIE ZMIAN WYBRANEGO
PRODUKTU

OTWÓRZ APLIKACJĘ

2.

3.

Możliwość dodawania swoich ulubionych produktów
do produktów śledzonych i śledzenie zmian na
bieżąco: cena, dostępność, nowa dostawa oraz inne

OTRZYMAJ STAŁY KOD KRESKOWY

4.

OSOBISTE REKOMENDACJE
Proponowanie właściwych produktów dla klienta na
podstawie analizy jego zachowania: często
odwiedzane kategorie, parametry filtrów, zakupy z
przeszłości itp.

5.

AKTYWUJ
ELEKTRONICZNĄ
KARTĘ LOJALNOŚCIOWĄ

PRZYNIEŚ GO DO
SKANERA W SKLEPIE
OFFLINE

DOKONAJ ZAKUPU

6.

DOSTAŃ SWÓJ BONUS

ц

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Obsługa posprzedażna
Klient kupił odkurzacz myjący.
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Advanced
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Smart
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shopping cart
Zaawansowana
Advanced
dostawa
delivery

Konto
User account
osobiste

PODSTAWOWA
ANALIZA PRODUKTÓW
Możliwość generowania raportów
sprzedaży SKU (ilość, zysk, przychody
itp.), w tym raportów związanych z
charakterystyką klienta (płeć, wiek,
geografia itp.)

ANALITYKA KLIENTA
Tworzenie raportów analitycznych
dotyczących zachowań klienta reakcja na różne rodzaje akcji,
preferencje produktowe i cenowe
według grup klientów, zmiana
struktury klientów

ZAAWANSOWANA
ANALIZA DANYCH PROGRAMU
LOJALNOŚCIOWEGO

Jak sprawić, by stał się on stałym klientem?
Stymulowanie regularnych zakupów
materiałów eksploatacyjnych

1.

Statystyki dotyczące naliczania bonusów, scenariusze
i dynamika ich wykorzystania

APLIKACJA DOKONA ANALIZY STATYSTYK
DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ W ODNIESIENIU DO
TEJ MARKI I PODOBNYCH PRODUKTÓW

2.

OBLICZY HARMONOGRAM
ZAKUPU MATERIAŁÓW
EKSPLOATACYJNYCH

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Samoucząca się sieć neuronowa, która po zakupie
podstawowego produktu śledzi zainteresowania
użytkownika i tworzy spersonalizowaną ofertę
regularnego zakupu materiałów eksploatacyjnych

3.

W OBLICZONYM CZASIE
ZAPROPONUJE KLIENTOWI KUPIĆ
DETERGENTDO PODŁÓG

4.

PÓŹNIEJ, DETERGENT
DO DYWANÓW ORAZ
FILTRY POWIETRZNE

Analityka
Analytics
Analityka

5.

KLIENT REGULARNIE SKŁADA ZAMÓWIENIA
NA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Complete
Całkowita integracja
integration

6.

KLIENT STAJE SIĘ LOJALNY:
APLIKACJA "PAMIĘTA" O
JEGO SPRAWACH
DOMOWYCH

FUNKCJONALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
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osobiste

ZAAWANSOWANA
CRM

Całkowita
Complete
Całkowita integracja
integration
integracja

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE
DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Transfer information about customers, products and
orders in both directions between the application and
CRM.

SPECIALIZED RETAIL SOFTWARE
Two-way integration with cash register software and
other software.

DELIVERY SERVICES
Interaction of application with courier service
systems.

PAYMENT SYSTEMS
Analityka
Analytics

CRM

Increase customer interest and trust through the
ability to pay in a convenient way: Assist, Webpay,
EasyPay, ArtPay, Qiwi, WebMoney, Yandex.Money and
others.

ADVERTISING SERVICES
The ability to show the user contextual advertising
for a product that, based on analytics, has been
identified as potentially interesting to the customer.

Mobile app

USŁUGI DOSTAWY

SYSTEMY PŁATNOŚCI

USŁUGI REKLAMOWE

JAK TO
DZIAŁA

1

Zainstaluj aplikację

2

Znajdź produkty z katalogu

3

Wykorzystaj inteligentną wyszukiwarkę

4

Porównaj kilka produktów

5

W razie potrzeby poproś sprzedawcę
o pomoc

6

Dodaj do zamówienia produkty
pokrewne, których potrzebujesz

7

Zrób zamówienie z płatnością
w 1 kliknięciu

8

Otrzymaj bonus programu lojalnościowego

9

Zajmuj się włsnymi sprawami póki
kurier jedzie do ciebie

10

Zajmuj się włsnymi sprawami póki kurier
jedzie do ciebie

STWÓRZ SWOJĄ WŁASNĄ APLIKACJĘ!
1.

2.

TY WYBIERASZ

● Wybierz podstawowe funkcje
● Wybierz zaawansowane funkcje
● Wybierz design (niestandardowy
szablon lub unikalny)

4.

MY TWORZYMY

● Tworzenie
● Testowanie
● integracja

WY PROMUJECIE

● Reklama kontekstowa
● Promocja SEO
● Promocja w sieciach społecznościowych

3.

MY INSTALUJEMY

● Wdrożenie
● Ustawienie i usuwanie błędów

5.

WY OBSERWUJECIE NAPŁYW
ODWIEDZAJĄCYCH Z URZĄDZEŃ
MOBILNYCH

● My pokażemy, gdzie można sprawdzić statystyki.
● Wy będziecie mierzyć skuteczność

ZALETY PRACY Z SUPPORT.PL
Jesteśmy zespołem profesjonalistów, których łączy pragnienie tworzenia pięknych, prostych i wygodnych rozwiązań programowych.
Firma Support.pl świadczy usługi w zakresie tworzenia rozwiązań internetowych i mobilnych oraz integracji baz danych.

Doceniamy równowagę czasu i pieniędzy

Jesteśmy gotowi zacząć pracę "wczoraj"

Ponosimy odpowiedzialność za nasze słowa i wyniki naszej pracy
Elastyczność i brak biurokratycznych opóźnień:
Cały zespół pracuje z klientem, możemy łatwo dostosować się do
zmian w trakcie trwania projektu
Mamy aprobatę Parku Wysokich Technologii:
traktujemy wszystko poważnie, nasza firma
jest już rezydentem technoparku

Dane kontaktowe
www.support.pl

Email
sales@support.pl

SUPPORT.PL Sp. Z.o.o.
Address: 02-001 Warszawa, Poland , Al.
Jerozolimskie 85, lok. 21
Phone Number: +48226022810

