
Dostarczamy rozwiązania IT
dla Turystyki, Kultury i Biznesu

DORADZTWO              POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA              PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE              PROMOCJA



Działamy na rynku IT od 2008 roku.

Mamy bogate doświadczenie we współpracy
z publicznymi instytucjami kultury i turystyki,
co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia.

Dzięki zespołowi złożonemu ze specjalistów
w wielu dziedzinach, oferujemy klientom pełną 
usługę – od doradztwa na etapie koncepcyjnym 
poprzez pomoc w pozyskaniu finansowania, 
projekt i wdrożenie, po kampanię promocyjną.

Realizacja całego projektu przez jeden zespół 
pozwala ograniczyć koszty i czas trwania 
przedsięwzięcia.
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Kim jesteśmy?
WYBRANE NAGRODY:



NASI KLIENCI



DORADZTWO

Kim jest klient? Jakie są jego potrzeby?

Kim są użytkownicy końcowi, czego oczekują?

Jak korzystają z technologii?

Nasi klienci nie muszą posiadać wiedzy technicznej. 
Specjalizujemy się w rozwiązaniach „szytych na miarę”, 
realizujących rzeczywiste cele klienta, dopasowanych 
do wizerunku instytucji
i odbiorców jej usług. Pomagamy również wcielić w 
życie wizję. Weryfikujemy ją pod względem 
wykonalności, wybieramy odpowiednie narzędzia i 
technologie.



POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA

Mamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla swoich
klientów, jak również realizacji własnych projektów współfinansowanych z
funduszy unijnych.

ANALIZĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, jego potrzeb 
biznesowych i inwestycyjnych w kontekście 
konkursów na dofinansowanie,

STWORZENIE WNIOSKU o dofinansowanie oraz 
pomoc przy złożeniu całej dokumentacji aplikacyjnej,

WPROWADZENIE UZUPEŁNIEŃ i poprawek na etapie 
oceny formalnej i merytorycznej,

PEŁNĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ PROJEKTU - wyłonienie 
podwykonawców, zawarcie umów,
kontakty z instytucjami finansującymi itd.,

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI do rozliczenia 
projektu – wniosku o płatność oraz wniosku o 
wprowadzenie zmian do umowy
o dofinansowanie.

W ramach współpracy oferujemy:



BEACONY czyli niewielkie nadajniki, które komunikują się 
bezprzewodowo ze smartfonem lub tabletem. Dzięki temu 
urządzenie może wyświetlać wiadomości dopasowane do 
kontekstu i lokalizować użytkownika.

FOTOKODY - znak, który pełni rolę łącza do dowolnej treści, np. 
strony mobilnej, zdjęcia, filmu. Odczytanie fotokodu odbywa się 
za pomocą telefonu komórkowego wyposażonego w aparat 
fotograficzny i dostęp do Internetu oraz aplikacji mobilnej –
skanera.

GEOLOKALIZACJĘ - termin związany z procesem określania 
geograficznego położenia fizycznych obiektów, budynków, miejsc 
lub osób. Do geolokalizacji wykorzystuje się system GPS, bądź 
adres IP urządzenia np. komputera, tabletu lub telefonu.

ROZSZERZONĄ RZECZYWISTOŚĆ (AR)  - technologię, która 
umożliwia nałożenie cyfrowego obrazu na fragment świata 
rzeczywistego obserwowanego przy pomocy kamery smartfonu 
lub tabletu. Użytkownik za pośrednictwem urządzenia może np. 
zapoznać się z opisem zabytku, zobaczyć, jak budynek wyglądał w 
przeszłości lub posłuchać nagrania. Technologia angażuje funkcję 
rozpoznawania obrazu oraz informację o lokalizacji i kierunku, w 
którym skierowany jest obiektyw.

APLIKACJE HYBRYDOWE w przeciwieństwie do aplikacji 
natywnych wykorzystujących języki specyficzne dla każdej z 
mobilnych platform tworzone są w oparciu o technologię HTML5. 
Łączą prostotę wykonania (ten sam język na wszystkie platformy) 
z wydajnością i funkcjonalnością zbliżoną do aplikacji natywnych.

Mamy doświadczenie we wdrożeniach wykorzystujących:

Specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji mobilnych dla
instytucji publicznych, m.in. muzeów, biur turystyki i
urzędów miast.

PROJEKT I WDROŻENIE - aplikacje mobilne



PORTALE - nasze wdrożenia posiadają zaawansowane moduły 
mapowe, są też łatwo integrowane z innymi produktami, np. 
aplikacjami mobilnymi.
Wykonujemy portale w oparciu o system Liferay oraz inne 
dostępne rozwiązania, każdorazowo dostosowując je do 
wymagań klienta.

SYSTEMY CMS - Opracowane przez nas portale wykorzystują 
systemy zarządzania treścią (CMS) klasy enterprise.

REPOZYTORIA TREŚCI - Przygotowane przez nas repozytoria służą 
zarówno do bezpiecznego przechowywania  dużych plików (np. 
3D) jak  i prezentowania  zasobów na portalach internetowych i 
w aplikacjach mobilnych.
Dostosowane są do obowiązujących przepisów i dobrych praktyk 
w zakresie digitalizacji zasobów kultury.

PLANER PODRÓŻY - aplikacja webowa lub mobilna służąca do 
zaplanowania wycieczki dopasowanej do
preferencji, zainteresowań i potrzeb użytkownika.
System, na podstawie odpowiedniego algorytmu, stworzy 
harmonogram wycieczki i przedstawi jej wizualizację na cyfrowej 
mapie.

GENERATOR APLIKACJI umożliwiający samodzielne stworzenie 
aplikacji mobilnej – bez eksperckiej wiedzy
i umiejętności.

WIRTUALNY KONSULTANT
To symulacja rzeczywistej rozmowy. Inteligentny system 
prawidłowo interpretuje i odpowiada na pytania najczęściej 
zadawane przez użytkowników.

KOMUNIKATOR INTERNETOWY do bezpiecznej wymiany 
informacji pomiędzy pracownikami wewnątrz firmy lub 
organizacji.

W portfolio mamy zarówno rozbudowane aplikacje
webowe (np. wirtualna wystawa, planer podróży), jak
również repozytoria treści.

PROJEKT I WDROŻENIE – aplikacje webowe



VR MMS  i  MODELE 3D
Realistyczne odwzorowanie dowolnego przedmiotu lub miejsca 
(np. fragmentu miasta, wnętrza firmy, instytucji)
w wirtualnym, trójwymiarowym świecie.

PANORAMY 360°
Odwzorowanie przestrzeni w sposób umożliwiający przesuwanie 
obrazu, „przemieszczanie się”, obracanie. Najczęściej 
wykorzystywane w wirtualnych spacerach.

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ DLA DRUKU
Smartfon pozwala na  zobaczenie dodatkowych treści na stronach 
gazet - np. animacji, modeli 3D.
Dzięki temu reklamodawca zyskuje dodatkową powierzchnię 
reklamową i możliwość tworzenia nowatorskich kampanii 
promocyjnych.

PROJEKT I WDROŻENIE - WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

To grupa produktów, które angażują technologię 3D,
zaawansowany interfejs HMI (Human Machine Interface) do
odwzorowania świata rzeczywistego w przestrzeni
wirtualnej.



PROFESJONALNE OPISY (wielojęzyczne),
także fabularyzowane

COPYWRITING

TWORZENIE SCENARIUSZY GIER

TWORZENIE WYCIECZEK I SZLAKÓW TEMATYCZNYCH

NAGRANIA ZNANYCH LEKTORÓW

PRZYGOTOWANIE KOMPLEKSOWYCH
DOŚWIADCZEŃ DŹWIĘKOWYCH

INWENTARYZACJĘ OBIEKTÓW
(ustalanie koordynatów GPS, dokumentację fotograficzną
- w tym  zdjęcia lotnicze)

Oferujemy:

TREŚCI

Wiemy, że sama technologia to nie wszystko – sednem są
treści. Tworzymy wysokiej jakości materiały, które mają
zaintrygować użytkownika i zainspirować go do
odkrywania.



MOBILE MARKETINGU (aplikacje i strony mobilne, kampanie 
reklamowe)
CONTENT MARKETINGU (copywriting, animacje, infografiki)
SOCIAL MEDIA (prowadzenie profili, kampanie reklamowe, 
konkursy)
KAMPANIACH W WYSZUKIWARCE
e-PUBLIC RELATIONS
POZYCJONOWANIU

Przykłady realizacji:

Film promujący Wirtualne Muzea Małopolski
Animacja planera podróży Nextep
Gra miejska Odkoduj Łódź
Współpraca merytoryczna z portalem GoMobi

Oferujemy także zaplanowanie i przeprowadzenie
kampanii promocyjnych. Specjalizujemy się w m.in.:

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Nie wiesz, jak dotrzeć do swoich użytkowników?
Zainteresować ich produktem i zatrzymać na dłużej?

https://www.youtube.com/watch%3Fv=NAchNdvDABw
https://www.youtube.com/watch%3Fv=FLPnAvAxd3g
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,7336461,Final_konkursu__Odkoduj_Lodz_.html
http://gomobi.pl/news/michal-stefanski-mobilems-bluetooth-marketing-przeszedl-dluga-droge/


Nasze wdrożenia



StrONA SzybkiEJ KOLEI Miejskiej w Warszawie
2020 | Klient: Szybka Kolej Miejska w Warszawie

Portal przystosowany do codziennego użytku przez 
pasażerów kolei z Warszawy i okolicznych 
miejscowości.

INTEGRACJA ZE STRONĄ WTP  (Warszawskiego 
Transportu Publicznego)

WCAG 2.0 - dostosowanie wyświetlanych treści do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

INFORMACJE O UTRUDNIENIACH w ruchu 
przekazywane za pomocą Facebooka i strony. (



WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI
2020 | Klient: Małopolski Instytut Kultury

Redesign portalu z 2013r..

RWD - strona dostosowana do różnych typów 
urządzeń,  od komputerów po smartfony

WCAG 2.1 – najnowsze standardy przystosowania 
strony dla osób niepełnosprawnych

MODELE 3D – stworzone dla lepszego poznania 
obiektów znajdujących się w małopolskich muzeach

GIGAPANORAMY pozwalają na zapoznanie się  z 
każdym szczegółem 

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE – wyselekcjonowane obiekty z 
ogromnej kolekcji zbiorów pozwalają dogłębniej 
poznać poszczególne tematy poruszane w dziełach

MIGRACJA DANYCH z poprzedniej strony Wirtualnych 
Muzeów Małopolskich na obecną w celu archiwizacji 
danych, tworzonych w poprzednich latach



CYFROWE ZBIORY MUZEUM NARODOWEGO 
W WARSZAWIE
2020 | Klient: Muzeum Narodowe w Warszawie

NOWOCZESNY DESIGN przyciągający uwagę widza z 
autorskim szablonem graficznym.

ZBIORY DZIEŁ SZTUKI Muzeum Narodowe w 
Warszawie posiada jedne z największych zbiorów w 
Polsce

PORTAL wykorzystujący autorski program bazodanowy 
Muza, pozwalający na zarządzanie zbiorem dzieł o 
dowolnej wielkości

TAGI system tagów automatycznie wiążący dzieła ze 
sobą na podstawie wspólnego autora, ekspozycji, 
tematyki.

LOKALIZACJA każdego dzieła znajdujące się na 
ekspozycji posiada mapę, która pokazuje miejsce 
znajdowania się dziela



STRONA Zakładu transporty miejskiego w 
warszawie
2019 | Klient: Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie

INTEGRACJA ze stroną Warszawskiego Transportu 
Publicznego w celu ułatwienia dostępu do informacji

INFORMACJE O INWESTYCJACH - planowane i 
wykonane przez ZTM zgromadzone w jednej sekcji

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE szeroki wybór gier, 
zajęć i zabaw dla dzieci w celu lepszego poznania zasad 
obowiązujących w komunikacji

DWIE WERSJE JĘZYKOWE



Warszawski Transport Publiczny
2019 | Klient: Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie

Redesign dotychczasowej strony ZTM i 
unowocześnienie informacji rozkładowych.

ROZKŁADY JAZDY dostępne zarówno online, jak i do 
pobrania przez użytkownika, regularnie aktualizowane

WAŻNE KOMUNIKATY o awariach i zmianach w ruchu 
widoczne od razu po wejściu na stronę.

INFORMACJE O BILETACH I TARYFACH z wyszukiwarką 
ulg i punktów sprzedaży 

INTERAKTYWNE MAPY komunikacji dziennej i nocnej

WIDGET TRASY  jakdojade.pl, pozwalający na szybkie 
wytyczenie trasy podróży

RWD strona dostosowana do różnych typów urządzeń,  
od komputerów po smartfony



Biblioteka Cyfrowa Muzeum Łazienek 
Królewskich
2019 | Klient: Muzeum Łazienki Królewskie Warszawie

Digitalizacja 50 książek z epoki oświecenia w celu 
promowania kultury tego okresu.

DOSTĘPNOŚĆ WIELU FORMATÓW PUBLIKACJI - PDF, 
ePUB, MOBI, pozwalających na czytanie ich na 
tabletach, komputerach oraz czytnikach.

WYSZUKIWANIE PEŁNOTEKSTOWE pozwala na 
wyszukiwanie nie tylko po tytułach, ale także po treści 
książek

WERSJA KONTRASTOWA pomagająca osobom z 
problemami ze wzrokiem na wygodne korzystanie ze 
strony

CZYTNIK ONLINE pozwala na wygodne czytanie książki 
bez ściągania jej, a także na kopiowanie dowolnych 
fragmentów



ZBIORY CYFROWE MUZEUM NARODOWEGO 
W KRAKOWIE
2019 | Klient: Muzeum Narodwe w Krakowie

Zbiory Cyfrowe Muzeum Narodowego w Krakowie to 
projekt, który pozwala każdemu użytkownikowi 
Internetu dostęp do wyjątkowych dzieł sztuki. Nie 
tylko obiektów, które znajdują się w eskpozycji, ale 
także tych schowanych w archiwach i magazynach. 
Projekt został pozytywnie przyjęty przez instytucje 
związane z kulturą.

ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE OBIEKTÓW z 
katalogu zgodne ze standardami europejskimi jest 
istotnym narzędziem dla profesjonalistów związanych 
z branżą historii i sztuki

GIGAPANORAMY pozwalające spojrzeć na detale dzieł 
sztuki naprawdę z bliska

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZÓW - pozwala 
internautom na wydrukowanie obiektów w wysokiej 
rozdzielczości w warunkach domowych

MUZA  CMS - autorski program Muza pozwala na 
zarządzanie ponad półmilionową bazą obiektów

RWD strona automatycznie skaluje się do urządzenia, 
na którym jest wyświetlana



MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO
2023 | Klient: Polskie Towarzystwo Chemiczne

Nowa strona Muzeum Getta Warszawskiego jest 
ważnym punktem w edukacji na temat mniejszości 
żydowskiej mieszkającej w Warszawie w okresie II  
Wojny Światowej.

Strona zawiera informacje dotyczące zwiedzania 
muzeum  oraz artykuły i felietony przybliżające 
historię Powstania w Getcie Warszawskim, a także 
codzienne realia mieszkańców. 

WYGODNY CMS pozwalający na łatwe zarządzanie  
treściami

TREŚCI EDUKACYJNE - portal poza stroną 
informacyjną posiada także część edukacyjną, która 
pozwala zgłębić historię Getta Warszawskiego w 
okresie wojny

OBSŁUGA JĘZYKA HEBRAJSKIEGO całkowite 
przebudowanie strony pozwala na obsługę języka 
czytanego od prawej strony

MIGRACJA DANYCH z poprzedniej wersji serwisu



Muzeum Powstań Śląskich
2019 | Klient: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Nowa strona Muzeum Powstań Śląskich pozwala na 
zdobycie informacji nie tylko o eskpozycji i 
wydarzeniach muzeum. Portal zawiera również treści 
edukacyjne związane z okresem Powstań Śląskich –
wydarzeniami historycznymi, klimatem społecznymi i 
życiem codziennym regionu.

RWD strona dostosowana do różnych typów urządzeń,  
od komputerów po smartfony

MUZA CMS - autorski program Muza do zarządzania 
obiektami w zbiorach muzeum, zapewniający 
bezpieczeństwo i łatwość wprowadzania danych.

WCAG 2.0 spełnianie norm dla osób 
niepełnosprawnych jest istotne dla zmniejszenia 
„wykluczenia” technologicznego



Aplikacja Powstania Śląskie
2018 | Klient: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Nowa strona Muzeum Powstań Śląskich pozwala na 
zdobycie informacji, co można znaleźć w muzeum, 
jakie wydarzenia odbędą się w przyszłości, a także 
zarezerwować bilety. Jest to zarówno strona muzeum, 
jak i portal edukujący odwiedzających w kwestii 
powstań śląskich – ich przebiegu, miejsca i okresu. 

QUIZY sprawdzające wiedzę użytkowników

SYSTEM REZERWACJI pozwala zakupić bilety z 
wyprzedzeniem przy planowaniu podróży

MAPA pokazująca wydarzenia z każdego z trzech 
powstań, które odbyły się na Śląsku.

EDUKACJA zapewniona poprzez dostarczenie treści w 
formie przyjaznej dla użytkownika.



APLIKACJA Królika Goń
2018 | Klient: Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Królika GOń to interaktywna gra miejska wciągająca 
dzieci i młodzież w historię miejsc na trasie Traktu 
Królewskiego. Celem gry jest zebranie jak największej 
liczby punktów i zostanie KRÓLem.

Aby zdobyć punkty, należy zameldować się 
wyznaczonych w aplikacji miejscach lub odpowiedzieć 
na pytania z historycznego quizu. 

GEOLOKALIZACJA wykorzystanie lokalizacji do 
pokazywania różnych elementów gry w zależności od 
miejsca w którym się znajdujemy

QUIZY testujące wiedzę użytkowników, dostosowane 
do najmłodszych

GRYWLIZACJA – możliwość publikowania swoich 
osiągnięć w mediach społecznościowych.



Szlak Piastowski AR 
i Królika Goń
2018 | Klient: Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Aplikacja na infokioski  „Szlak Piastowski AR” pozwala 
turystom na lepsze poznanie tytularnego szlaku 
poprzez wygodny i przyjazny dla użytkownika interfejs 
aplikacji. 

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ (AR) pozwalająca 
lepiej niż kiedykolwiek wyobrazić sobie historyczne 
momenty

INFRASTRUKTURA, której wymiana znacznie 
uatrakcyjniła szlak dla turystów.

APLIKACJA MOBILNA wykorzystująca m.in. Moduł GPS 
do pokazywania różnych informacji w zależności gdzie 
się znajdujemy

NARZĘDZIE MARKETINGOWE zwiększający 
atrakcyjność a także rozpoznawalność Szlaku 
Piastowskiego pośród mieszkańców Polski, a 
szczególnie Wielkopolski.



Śladami Skłodowskiej-Curie
2017 | Klient: Polskie Towarzystwo Chemiczne

INTERAKTYWNY SPACER - portal mapowy umożliwia 
zaplanowanie wycieczki 
po najważniejszych miejscach w biografii uczonej

STRONA RWD, która pełni rolę mobilnego, wygodnego 
przewodnika po Warszawie

POLSKIE I ANGIELSKIE NAGRANIA LEKTORÓW opis 
miejsc dostępny w formie audio uprzyjemnia 
korzystanie z przewodnika w terenie

www.dolnyslask.travel

spacer.muzeum-msc.pl

http://www.dolnyslask.travel/
http://spacer.muzeum-msc.pl/


Muzea wielkopolski
2017 | klient: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

PORTAL wirtualna wystawa ok. 10 tys. eksponatów
z różnych muzeów wielkopolski, w tym obiekty 3D. Dla
najmłodszych przygotowano specjalne kolorowanki
przedstawiające eksponaty

TRÓJWYMIAROWE EKSPONATY - użytkownik może
dowolnie obracać, powiększać i obejrzeć jego
najmniejsze detale

ZBIÓR EDUKACYJNYCH MATERIAŁÓW
AUDIOWIZUALNYCH

APLIKACJA MOBILNA jest przewodnikiem po
kulturalnej ofercie Wielkopolski, zawiera niezbędne
informacje, np. godziny otwarcia, dostępność, ceny

biletów

OBIEKTY TYGODNIA – informacja nt. wybranych
eksponatów zachęcająca do odwiedzenia ekspozycji
muzeum

www.muzeawielkopolski.pl www.dolnyslask.travel

http://www.dolnyslask.travel/


Dolnyśląsk.travel
2017 | klient: Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Dolny Śląsk Travel to wielojęzyczny portal
turystyczny, encyklopedia wiedzy o regionie.

MAPY - bogaty zbiór atrakcji w bazie turystycznej

PLANER WYCIECZEK - możliwość stworzenia
i zapisania wycieczki dopasowanej do zainteresowań
użytkowników

INTUICYJNY CMS pozwalający na pobieranie danych
mapowych z bazy POI-ów

DESIGN STRONY w technologii RWD

PORTAL przygotowany do obsługi siedmiu języków

www.dolnyslask.travel

http://www.dolnyslask.travel/


Polska smakuje
2017 – w realizacji | klient: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Portal i aplikacja Polska Smakuje adresowane są do
osób, które szukają dobrej żywności prosto od
wytwórców.

Producentom daje możliwość promowania swoich
produktów i nawiązywania współpracy z innymi
dostawcami.

APLIKACJA MOBILNA - pozwala na zlokalizowanie
punktów sprzedaży certyfikowanej żywności
w okolicy

WYSZUKIWARKA produktów i dostawców
z możliwością zapisania ulubionych produktów

MODUŁ KOMENTARZY pozwala na dzielenie się
opiniami o dostawcach i produktach

KALENDARZ dostarcza informacji o wystawach
i targach odbywających się w okolicy oraz pozwala na
zapisanie ich w urządzeniu

Do pobrania na Google Play i App Store

www.polskasmakuje.pl

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.mobilems.polskasmakuje&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/polska-smakuje/id1267810476%3Fmt=8
http://www.polskasmakuje.pl/


zck
2017 | klient: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Projekt strony Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie poszerzony o lokalizator kwater na
cmentarzu.

REDESIGN STRONY zgodnie z zasadami RWD

SPACERY PO ZABYTKOWYCH CMENTARZACH wraz z
opisami i galerią zdjęć

MAPA CMENTARZY i wyszukiwarka kwater

MODUŁ REZERWACJI POGRZEBÓW

APLIKACJA MOBILNA z trasami spacerowymi
po starych zabytkowych cmentarzach Krakowa
z podręcznym lokalizatorem kwater

Do pobrania na Google Play i AppStore

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.mobilems.zck
https://itunes.apple.com/pl/app/cmentarze-krak%C3%B3w/id1328255703%3Fmt=8


TAURON ARENA KRAKÓW
2016 | klient: Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Aplikacja informuje na bieżąco o nadchodzących
wydarzeniach. Aplikacja pomaga w dotarciu do Areny i
w znalezieniu miejsca na trybunach. Pokazuje również
lokalizację różnych miejsc w obiekcie - punktów
gastronomicznych, szatni, parkingów, toalet.

KALENDARZ IMPREZ - przeglądanie nadchodzących
wydarzeń i możliwość dodania wybranych eventów do
kalendarza telefonu

ZAKUP BILETÓW I MIEJSC PARKINGOWYCH

DOJAZD I PLAN OBIEKTU z możliwością nawigowania
do wybranego miejsca dzięki sieci beaconów
zainstalowanych na Arenie

STREFA VIP I SPOŁECZNOŚĆ  - powiadomienie o  
znajomych, którzy również uczestniczą w evencie na 
terenie Areny oraz możliwość rywalizowania z nimi, 
np. obstawiając wyniki meczu

GRY TERENOWE W OBRĘBIE ARENY

UTRZYMANIE I CIĄGŁY ROZWÓJ PRODUKTU

Do pobrania na Google Play i App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.neutrica.tauron
https://itunes.apple.com/us/app/tauron-arena-krak%C3%B3w/id1158819370%3Fmt=8


W siodle
2016 | klient: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Portal i aplikacja mobilna adresowane do miłośników
aktywnego wypoczynku i jazdy konnej. Umożliwiają
szybkie zaplanowanie wymarzonej podróży
i wspierają bezpieczeństwo turysty na Łódzkim Szlaku
Konnym

PORTAL promujący aktywne spędzanie czasu
w regionie - nie tylko na końskim grzbiecie.
Użytkownik może wybrać spośród wielu atrakcji
turystycznych i wycieczek tematycznych, a także
stworzyć własną trasę w inteligentnym planerze
podróży. Strona wykonana jest technologii RWD

APLIKACJA MOBILNA - jedną z najważniejszych funkcji
aplikacji jest monitorowanie turysty na szlaku oraz
możliwość zgłoszenia niebezpieczeństwa

GENERATOR APLIKACJI MOBILNYCH - każdy
usługodawca z łódzkiego może stworzyć własną
aplikację mobilną w kilku prostych krokach

BAZA POI-ów - obszerna baza atrakcji i usług
turystycznych w regionie

UTRZYMANIE I CIĄGŁY ROZWÓJ PRODUKTU

Do pobrania na Google Play i App Store www.wsiodle.lodzkie.pl

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.mobilems.wsiodle
https://itunes.apple.com/pl/app/aktywnie-w-%C5%82%C3%B3dzkiem/id1147193390%3Fmt=8
http://www.wsiodle.lodzkie.pl/


MY DAY
2016 | klient: HMM

Nowa aplikacja społecznościowa

SPOŁECZNOŚĆ – dzielenie się ze znajomymi wartymi
zapamiętania chwilami z życia - alternatywa dla
Facebooka, Instagrama i Snapchata, możliwość
„polubienia” i komentowania

APARAT – użytkownik może zrobić zdjęcie nie
wychodząc z aplikacji, każde widoczne jest tylko 24
godziny!

GRYWALIZACJA – światowy i krajowy ranking
popularności zdjęć tworzony przez użytkowników

POWIADOMIENIA PUSH – natychmiastowa informacja
o nowych aktywnościach followersów

Do pobrania na Google Play i App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.mydayapplication
https://itunes.apple.com/us/app/myday/id1188766630%3Fl=pl&ls=1&mt=8


Przewodnik po "Warszawie Chopina" dostępny
w telefonie. Użytkownicy mogą zobaczyć, jak
wyglądała stolica w czasach kompozytora.

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ - dzięki aplikacji
warszawiacy i turyści z całego świata mogą zobaczyć
Warszawę z pierwszej połowy XIX wieku

REKONSTRUKCJE 3D –trójwymiarowe odwzorowaniemiejsc 
związanych z biografią Chopina

BEACONY - dzięki tym nadajnikom użytkownik w
wybranych lokalizacjach otrzymuje informacje o
możliwości odsłuchania wybranych dzieł kompozytora

8 WERSJI JĘZYKOWYCH

UTRZYMANIE I CIĄGŁY ROZWÓJ PRODUKTU

CHOPIN IN WARSAW
2015 | klient: Stołeczne Biuro Turystyki

Do pobrania na Google Play i App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.mobilems.chopin.warsaw
https://itunes.apple.com/pl/app/chopin-in-warsaw/id1038193549%3Fl=pl&mt=8


Kolejna z aplikacji projektu “Warszawa Chopina”.
Turyści, chodząc po Warszawie mogą robić
pamiątkowe zdjęcia... z kompozytorem.

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ - dzięki niej
użytkownicy mogą zobaczyć animowaną postać
Fryderyka Chopina i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie

BEACONY służą do precyzyjnej lokalizacji
użytkowników; gdy właściciel urządzenia znajdzie się
w zasięgu nadajnika dostaje odpowiednie
powiadomienie i może zrobić zdjęcie z Chopinem

GEOLOKALIZACJA alternatywny sposób lokalizacji
użytkownika

CYFROWA MAPA z oznaczonymi miejscami związanymi 
z biografią kompozytora

8 WERSJI JĘZYKOWYCH

UTRZYMANIE I CIĄGŁY ROZWÓJ PRODUKTU

SELFIE Z CHOPINEM
2015 | klient: Stołeczne Biuro Turystyki

Do pobrania na Google Play i App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.mobilems.chopin.selfie&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/selfie-with-chopin/id1038193557%3Fl=pl&mt=8


Regionalny program operacyjny 
województwa łódzkiego 2014-2020
2016 | Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

KAMPANIA PROMOCYJNA:

Działania zakrojone na szeroką skalę prowadzone były
w Internecie, mediach tradycyjnych i kanale
mobilnym. MobileMS odpowiadało zarówno za kreację
oraz zaplanowanie i zakup mediów, jak również za
obszar merytoryczny.

KAMPANIA W INTERNECIE:

WEBINARIA – cykl spotkań „na żywo” z ekspertami

FACEBOOK – publikacja 7 postów w tygodniu
(w tym 4 infografik) i monitoring 24/7, wzrost liczby
fanów o 11 tys.!

KAMPANIA ADWORDS – 2,2 mln wyświetleń reklamy!

BLOG – pierwszy blog o Funduszach Europejskich,
ponad 3 tys. unikalnych użytkowników co miesiąc

ANIMACJE – najpopularniejsza animacja zdobyła
ponad 25 tys. wyświetleń

http://rpo.lodzkie.pl/blog


Regionalny program operacyjny 
województwa łódzkiego 2014-2020
2016 | Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

APLIKACJE MOBILNE:

MOBILNY INFORMATOR

Zawiera bazę najważniejszych i zawsze aktualnych
informacji na temat Regionalnego Programu
Operacyjnego w łódzkiem. Za pomocą komunikatów
push aplikacja “sama” powiadamia użytkowników o
zbliżających się terminach naborów, nadchodzących
wydarzeniach itd.

Pobierz: Google Play, App Store

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE

Aplikacja zachęca do zwiedzania regionu szlakiem
inwestycji z Funduszy Europejskich. Dzięki aplikacji
mobilnej fani fanpage’a Zmieniamy Łódzkie mogli
wziąć udział w konkursie fotograficznym.

Pobierz: Google Play, App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.mobilems.rpolodz&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/mobilny-informator-rpo-w%C5%82/id1132574823%3Fmt=8
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.mobilems.appar
https://itunes.apple.com/pl/app/zmieniamy-%C5%82%C3%B3dzkie/id1108396985%3Fmt=8


Regionalny program operacyjny 
województwa łódzkiego 2014-2020
2016 | Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

KAMPANIA W MEDIACH

BILLBOARDY – emisja 141 nośników

TELEWIZJA – 710 spotów telewizyjnych (82% emisji w
godzinach 17.00-23.00)

Zapraszamy do obejrzenia naszych spotów:

Spot 1 – Ochrona środowiska

Spot 2 – Współpraca nauki z biznesem

Spot 3 – Powrót rodziców na rynek pracy

RADIO – 3,2 tys. spotów radiowych, siła kampanii
reklamowej (GRP) na bardzo wysokim poziomie -
1953!

PRASA – ponad 230 tys. osób z grupy docelowej
widziało reklamę przynajmniej raz

REKLAMA AMBIENTOWA – mobilna reklama
interaktywna, która przez 108 dni gościła w 20
miejscowościach

https://www.youtube.com/watch%3Fv=80x2Qe2l7UM
https://www.youtube.com/watch%3Fv=NiJeLTJjowc
https://www.youtube.com/watch%3Fv=KHxou_S1Jrw


Kampania promocyjna 
muzeum sztuki
2016-2018 | klient: Muzeum Sztuki w Łodzi

Kampania informacyjno-promocyjna jednej z nowych
inwestycji Muzeum Sztuki w Łodzi.

KAMPANIA OUTDOOR - Zakrojona na szeroką skalę
kampania informacyjna na przystankach komunikacji
miejskiej w Łodzi i dwóch największych miastach w
Polsce – w sumie na 170 nośnikach

MEDIA-RELATIONS - Stale prowadzona kampania
media-relations, w tym dwie konferencje prasowe

KAMPANIA DISPLAY na polskich i zagranicznych
portalach

ORGANIZACJA EVENTU z okazji stulecia awangardy



Koncepcja rozwoju isit
2016 | klient: Województwo Pomorskie

Stworzenie koncepcji rozwoju Interaktywnego
Systemu Informacji Turystycznej, bazującej na danych
uzyskanych z przeprowadzonej analizy heurystycznej
serwisu oraz testów z użytkownikami.

ANALIZA HEURYSTYCZNA I TESTY – organizacja
i przeprowadzenie analizy heurystycznej oraz testów
portalu pomorskie.travel i infomatów z ofertą
turystyczną

PROPOZYCJA ROZWOJU SYSTEMU w oparciu
o analizę bieżących trendów w zakresie promocji
miast, smart cities i infomatów

DORADZTWO w zakresie zmian technologicznych
i możliwych źródeł sfinansowania

PLAN DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH w oparciu
o zasoby i kryteria klienta



System obsługi licencji maszynisty
2016 | klient: Urząd Transportu Kolejowego

Serwis, który znacznie przyspieszy i uprości procedurę
obowiązkowej wymiany licencji dotyczącej 18 tys.
kolejarzy!

INTEGRACJA Z e-PUAP - możliwość złożenia wniosku
drogą elektroniczną poprzez profil zaufany e-PUAP

KREATOR - samodzielna weryfikacja poprawności
danych

UTRZYMANIE PRODUKTU pozwoliło na aktualizacje i
kompletne testy strony w celu znalezienia błędów.



Mdw e70
2016 | klient: Województwo Pomorskie

Portal informacyjny Międzynarodowej drogi wodnej
E70 zaprojektowany w technice Responsive Web
Design (RWD) – dzięki czemu wygodnie korzysta się z
niego na różnych urządzeniach,

CYFROWA MAPA przedstawiająca obszar
Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

e-PRZEWODNIKI – baza materiałów
multimedialnych nt. MDW E70

DWIE WERSJE JĘZYKOWE pozwalają na dostęp do
strony dla ludzi nieznających języka polskiego

DOSTĘPNOŚĆ - serwis dopasowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

www.mdwe70.pl

http://www.mdwe70.pl/


Pomorskie.eu
2016 | klient: Województwo Pomorskie

Kompendium wiedzy nt. województwa pomorskiego.
Pozwala ono mieszkańcom znajdować informacje na
różne tematy, zbierając w jednym miejscu nowinki z
urzedów, gospodarki, spędzania czasu wolnego. Do
stworzenia została użyta technologia Liferay.

DOSTĘPNOŚĆ - serwis dopasowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

WERSJA NA URZĄDZENIA MOBILNE pozwalająca na
dostęp od portalu z każdego miejsca na ziemi

DWIE WERSJE JĘZYKOWE ułatwiająca obcokrajowcom 
mającym trudności z językiem polskim zdobywanie 
potrzebnych informacji

UTRZYMANIE PRODUKTU pozwoliło na aktualizacje i 
dogłębne sprawdzenie aplikacji pod kątem możliwych 
defektów

www.pomorskie.eu

http://www.pomorskie.eu/


Portale promujące 
programy unijne
2015 | klient: Województwo Pomorskie, Województwo Lubuskie,
Centrum Projektów Europejskich

Użytkownicy pod jednym adresem znajdą informacje
i wskazówki, które pozwolą im lepiej przygotować się
do złożenia wniosku.

BAZA WIEDZY na temat Regionalnego Programu
Operacyjnego

LISTY DOFINANSOWAŃ

ZBIÓR NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

WYNIKI NABORÓW

Realizacje:

Województwo lubuskie

Województwo pomorskie

Interreg Polska-Słowacja

Interreg Polska-Sachsen

Interreg South Baltic

http://rpo.lubuskie.pl/
http://www.rpo.pomorskie.eu/
https://pl.plsk.eu/home
https://pl.plsn.eu/
https://southbaltic.eu/


Bip – biuletyn informacji publicznej
2015 | klient: LTC Sp. z o.o.

Dzięki BIP mieszkańcy mają bezpłatny, łatwy i równy
dostęp do informacji publicznej w postaci wirtyn www.
Wszystkie serwisy spełniają rygorystyczne normy
dostępności stron internetowych.

430 PORTALI dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

DOSTĘPNOŚĆ STRON WWW - spełnione standardy W3C

Przykładowe realizacje:
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Urządu Miasta Racibórz
BIP gminy Widawa

http://www.bip.powiat.kalisz.pl/
http://www.bipraciborz.pl/
http://www.bip.widawa.pl/


Ptaki w mieście
2015 | klient: Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu

Mobilny przewodnik po zabytkowej dzielnicy Torunia -
Bydgoskim Przedmieściu - oraz baza wiedzy dla
miłośników obserwowania ptaków.

ROZPOZNAWANIE PTAKÓW w kilku prostych krokach

BAZA WIEDZY nt. najpopularniejszych gatunków

CYFROWA MAPA, na której użytkownicy mogą
wymieniać się informacjami o występowaniu
określonych gatunków

BEACONY lokalizują użytkownika i dostarczają
informacji kontekstowych

GEOLOKALIZACJA do nawigacji po ścieżce edukacyjno–
przyrodniczej Bydgoskiego Przedmieścia

APLIKACJA HYBRYDOWA



Wilanów guide – przewodnik po pałacu w 
wilanowie
2015 | klient: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Przewodnik po wnętrzach i ogrodach Muzeum
w Wilanowie. Umożliwia samodzielne zwiedzanie,
także osobom niepełnosprawnym.

BEACONY lokalizują użytkownika i wywołują
w urządzeniu informacje na temat oglądanych
eksponatów

LEKTOR - nagrania z opisami sal wystawowych

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE: Wnętrza i kolekcja, Odkrycia
konserwatorskie, Kobiety w Wilanowie, Dla Dzieci

AUDIODESKRYPCJA I JĘZYK MIGOWY - aplikacja zawiera
treści dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i
niesłyszących

FOTOKODY - integracja ze starszym systemem  
informacji muzealnej

UTRZYMANIE PRODUKTU

Do pobrania na Google Play i App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.wilanow.guide&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/wilanow-guide/id1041369467%3Fl=pl&mt=8


Muzeum Śląskie
2015 | klient: Muzeum Śląskie

Mobilny przewodnik po wnętrzach i kolekcji jednego z
najnowocześniejszych muzeów w Polsce -
dostosowany do potrzeb osób słabowidzących.

BEACONY służą do lokalizacji we wnętrzach muzeum

BAZA INFORMACJI nt. kolekcji i działalności instytucji

DOSTĘPNOŚĆ - aplikacja dostosowana jest do
użytkowania przez osoby niepełnosprawne

INTERFEJS DO INFOKIOSKÓW

UTRZYMANIE PRODUKTU

Do pobrania na Google Play i App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.fivedottwelve.muzeumslaskie
https://itunes.apple.com/pl/app/muzeum-%C5%9Bl%C4%85skie/id1010618231%3Fmt=8


Aplikacja manufaktura
2015 | klient: Manufaktura

Oficjalna aplikacja centrum handlowo-rozrywkowego
Manufaktura, która współpracuje z 300 nadajnikami
beacon - jedną z największych sieci w Polsce.

BEACONY - nadajniki, dzięki którym klienci otrzymują
specjalne oferty dopasowane do ich preferencji i
lokalizacji

INTEGRACJA Z SYSTEMEM PARKINGOWYM
- aplikacja pokazuje wolne miejsca parkingowe oraz
zapisuje miejsce pozostawienia samochodu

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ - spacer po dawnym
Imperium Poznańskiego jest możliwy, dzięki
archiwalnym zdjęciom architektury nałożonym na
obraz świata rzeczywistego

BAZA SKLEPÓW i WYDARZEŃ

12 TYS. POBRAŃ – 8 tys. Android, 4 tys. iOS

Do pobrania na Google Play i App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.mobilems.manufaktura.and
https://itunes.apple.com/pl/app/manufaktura/id992507495%3Fmt=8


Parkowy detektyw
2016 | klient: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Aplikacja poprzez formułę gry wzbogaca i urozmaica
wizytę w wilanowskim parku. Dzięki niej odwiedzający
rozpoznają mieszkające wokół pałacu ptaki, poznają
mikroświat i dowiadują się, jak poszczególne elementy
świata przyrody łączą się i na siebie wpływają. Osoby,
które szukają nowych inspiracji kulinarnych, mogą
odkrywać rośliny uprawiane dawniej w
przypałacowych ogrodach i dowiedzieć się jakie
potrawy mogą z nich przyrządzić.

GRYWALIZACJA - odkrycie powiązanych ze sobą miejsc
w parku odsłania przed zwiedzającym dodatkowe
informacje o ekologicznych zależnościach pomiędzy
nimi

ROZPOZNAWANIE PTAKÓW - na podstawie ich
wyglądu i zachowania

DOKŁADNA MAPA OGRODÓW z geolokalizacją GPS i
kompasem

Do pobrania na Google Play i App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.mopli.parkowydetektyw&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/parkowy-detektyw/id1095136116%3Fl=pl&mt=8


Aplikacja Muzeum pałacu 
w rogalinie
2015 | klient: Muzeum Pałacu w Rogalinie

Nowoczesny audioguide, który współpracuje z siecią
beaconów rozmieszczonych w muzeum. Dostępny jest
na urządzeniach wypożyczanych zwiedzającym na
miejscu.

BEACONY - po przejściu progu sali wystawoweJ
użytkownik usłyszy nagranie nt. oglądanych właśnie
eksponatów

PANORAMY 360º - odwzorowanie wnętrz muzeów w
trójwymiarze

AUDIOPRZEWODNIK - aplikacja zainstalowana jest na
tabletach, które pełnią w muzeum funkcje
audiogude’ów



NBP – poznaj bankomat
2015 | klient: Narodowy Bank Polski

Edukacyjna aplikacja przeznaczona na tablety.
Umożliwia obejrzenie modelu 3D bankomatu oraz
poznanie kilku podstawowych działań, takich jak:
wypłata gotówki, wpłata pieniędzy do wpłatomatu,
sprawdzenie salda rachunku lub doładowanie
telefonu.

ANIMOWANE MODELE 3D - interaktywny model
bankomatu służący do nauki obsługi urządzenia

TRZY PLATFORMY: Android, iOS, Windows Phone

USPRAWNIENIA DLA NIEDOWIDZĄCYCH

POLSKA I ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA

Pobierz: Google Play, App Store, Windows Market

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.NBP.poznajbankomat&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/parkowy-detektyw/id1095136116%3Fl=pl&mt=8
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/nbp-poznaj-bankomat/9nblggh6h74d


CYFROWE ARCHIWUM
2015 | klient: Teatr Wielki Opera Narodowa

Repozytorium oraz portal zbudowane na potrzeby
przechowywania i udostępniania wielkich zbiorów TW-
OP gromadzonych od 1945 r.

REPOZYTORIUM TREŚCI ogromnych zbiorów
zdigitalizowanych przez Teatr Wielki - informacje na
temat wystawianych spektakli, ludzi związanych z
teatrem, zdjęć, nagrań, druków teatralnych

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) służący min. do
publikowania treści na publicznej części portalu

PORTAL udostępniający miłośnikom teatru część
współczesnych i archiwalnych zbiorów Teatru
Wielkiego archiwizowanych od 1945 r.

UTRZYMANIE I CIĄGŁY ROZWÓJ PRODUKTU

www.archiwum.teatrwielki.pl

http://www.archiwum.teatrwielki.pl/


QUENTA
2015 | klient: Quenta

To aplikacja internetowa do obsługi księgowości dla
mikro i małych firm. Stworzona przez specjalistów
księgowych i doradców podatkowych by zapewnić
profesjonalną obsługę firmy.

PORTAL z aplikacją webową adresowaną do małych i
średnich firm

APLIKACJA MOBILNA to funkcjonalności webowe
dostępne w urządzeniu mobilnym

WIRTUALNYM KONSULTANT - aktualna baza wiedzy o
finansach

Do pobrania na Google Play

www.quenta.pl

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.quenta.app
http://www.quenta.pl/


TELA
2015 | klient: Fresh Innovations

Tela to narzędzie do analizy sieci organizacyjnych
i modernizowania nieformalnej struktury organizacji.
Usprawnia przepływ informacji. Pomaga podejmować
trafniejsze decyzje.

SIECI RELACJI to grafy przedstawiające formalne
i nieformalne relacje między pracownikami

BAZA DANYCH dot. pracowników

NARZĘDZIE badania organizacji

STATYSTYKI dotyczące roli i znaczenia pracowników w
organizacji

APLIKACJA MOBILNA to baza danych kontaktowych

Nie można wyświetlić 
obrazu.

www.tela.biz.pl

http://www.tela.biz.pl/


Map&app
2015 | klient: Mopli

Generator planerów turystycznych do publikacji na
stronie www i połączonych z nimi aplikacji mobilnych.

GENERATOR APLIKACJI MOBILNYCH - intuicyjny
kreator do samodzielnego tworzenia aplikacji
mobilnych połączonych z planerem podróży

KREATOR PLANERÓW TURYSTYCZNYCH
- narzędzie do tworzenia planerów do publikacji na
stronie www lub w aplikacji mobilnej

BAZA 12 TYS. POI-ów do wykorzystania w planerze oraz
możliwość dodania własnych punktów

WIRTUALNY KONSULTANT - doradca, który pomoże w
rozpoznaniu potrzeb i wyśle zapytanie ofertowe
bezpośrednio do firm – partnerów

Działanie portalu prezentuje krótka animacja

www.mapapp.pl

https://www.youtube.com/watch%3Fv=zlcritOnPdo
http://www.mapapp.pl/


JUST ASK
2014| klient: One Ring

Połączenie serwisu społecznościowego i portalu opinii.
Just ask wyróżnia wiarygodność - użytkownik korzysta
z doświadczeń swoich znajomych i osób z ich sieci
kontaktów. Zobacz, jak to działa w tej krótkiej
animacji.

OPINIE i POLECENIA od ludzi, których znasz

APELE, czyli twoje prośby o opinię

LISTY ŻYCZEŃ, która jest bazą do profilowania ofert

APLIKACJA MOBILNA LITE - zawiera funkcjonalności serwisu

APLIKACJA MOBILNA PREMIUM - dzięki geofencingowi
użytkownik otrzymuje specjalne oferty dopasowane do swojej
lokalizacji i ListyŻyczeń

Google Play: JUST ask Lite, JUST ask Premium

www.JustAsk.com.pl

https://www.youtube.com/watch%3Fv=v9DsyRMPjKo
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.inovatica.onering.free
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.inovatica.onering
http://www.justask.com.pl/


Wielka pętla wielkopolski
2013 | klient: Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Przewodnik po szlakach wodnych i informator na
temat turystycznych walorów regionu.

PORTAL - baza wiedzy nt. turystycznych walorów
regionu

PLANER PODRÓŻY - zarówno w wersji desktopowej,
jak i mobilnej

INWENTARYZACJA POI-ów - ponad 700 km szlaku
wodnego, 1700 km szlaków pieszych
i rowerowych oraz 582 punkty

APLIKACJA MOBILNA Z GEOLOKALIZACJĄ pełni rolę
mobilnego przewodnika po WPW

Do pobrania na Google Play i App Store

www.wielka-petla.pl

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.ybah.wot
https://itunes.apple.com/pl/app/wielka-p%C4%99tla-wielkopolski/id736031929%3Fl=pl&mt=8
http://www.wielka-petla.pl/


poznań.travel
2013 | klient: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Wirtualny przewodnik po stolicy Wielkopolski, który
oferuje m.in. możliwość zaplanowania sprofilowanej
wycieczki.

PORTAL to kompleksowa e-informacja o ofercie
turystycznej Poznania

PLANER TURYSTYCZNY pomaga stworzyć wycieczkę
uwzględniającą lokalne środki komunikacji, koszt
zaplanowanej wycieczki, a także bezpośrednio
zarezerwować nocleg

GRY MIEJSKIE I TURYSTYCZNE – informacje
o odbywających się i planowanych grach, a także
umożliwość pobierania gier do samodzielnej zabawy

www.poznan.travel

Portal jest dostępny w wersji www oraz mobilnej

http://www.poznan.travel/


Wirtualne muzea małopolski
2013 | klient: Małopolski Instytut Kultury

Jeden z największych w Polsce projektów digitalizacji
eksponatów z ponad 35 muzeów regionu. Wirtualna
wystawa dostępna jest zarówno na komputerze, jak i
urządzeniu mobilnym.

PORTAL - wirtualna wystawa ok. 1 tys. eksponatów
z małopolskich muzeów, w tym wiele obiektów 3D

BAZA WIEDZY i MULTIMEDIÓW nt. dorobku
kulturowego regionu. Film promujący projekt

GRA w wersji desktopowej i mobilnej

APLIKACJA MOBILNA z wirtualną kolekcją

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ - dzięki niej
użytkownik może m.in. zrobić zdjęcie z eksponatem 3D

UTRZYMANIE PRODUKTU

www.muzea.malopolska.pl

https://www.youtube.com/watch%3Fv=sbk2TcZU0fo
http://www.muzea.malopolska.pl/


poland.travel
2011 | klient: Polska Organizacja Turystyczna

Oficjalna wizytówka turystyczna Polski i przewodnik po
wszystkich regionach kraju. Pozwala zaplanować
wycieczkę dopasowaną do potrzeb i preferencji.

PORTAL oficjalnie promujący Polskę za granicą

PLANER PODRÓŻY z bazą atrakcji z całego kraju

STRONA MOBILNA

APLIKACJA MOBILNA zawiera m.in. mobilny planer podróży

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ dzięki AR turysta szybko
znajdzie atrakcyjne miejsca w okolicy

www.poland.travel

http://www.poland.travel/


Polish guide - euro 2012
2012 | klient: Spółka PL.2012

To multimedialny przewodnik dedykowany cudzo-
ziemcom przyjeżdżającym do Polski na mistrzostwa.
Powstał na zamówienie organizatora Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej.

SZCZEGÓŁOWE MAPY miast–gospodarzy z podziałem na
warstwy tematyczne (np. zabytki, parkingi, gastronomia,
hot-spoty)

OSOBISTY ORGANIZER „MY TRIP”, do którego
użytkownik dodaje interesujące go wydarzenia,
obiekty i miejsca

REKOMENDATOR CIEKAWYCH MIEJSC I WYDARZEŃ w
poszczególnych miastach odpowiadających preferencjom
użytkowników

ZINTEGROWANY BILET POLISH PASS - komunikacja,
zakwaterowanie, ubezpieczenie w telefonie

INFORMACJA O WYNIKACH

SŁOWNICZEK z polskimi zwrotami użytecznymi
zwrotami dla obcokrajowców

6 WERSJI JĘZYKOWYCH



RSIK – regionalny system 
e-informacji kulturalnej
2013 | klient: Fundacja Informatyki i Zarządzania

PORTAL integrujący śląskie serwisy o tematyce
kulturalno–turystycznej

E-USŁUGI - serwis świadczący drogą elektroniczną
wybrane usługi związane z kulturą

PLANER TURYSTYCZNY

BAZA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH obejmująca 1400
najciekawszych obiektów kuturalnych, 40 obszarów
oraz 2600 eksponatów muzealnych skatalogowanych,
opracowanych i oznakowanych cyfrowo

UTRZYMANIE PRODUKTU

www.silesiakultura.pl

http://www.silesiakultura.pl/


ODKODUJ ŁÓDŹ
2009 | klient: Urząd Miasta Łodzi

Pierwszy w Polsce system informacji miejskiej
wykorzystujący technologie mobilne.

FOTOKODY - dzięki QR kodom umieszczonym na
zabytkach turyści o dowolnej porze mogą poznać
historię oglądanego budynku

STRONY MOBILNE - znaczniki kierują do stron
mobilnych, na których umieszczone są informacje

LEKTORZY - opisy zabytków dostępne są również
w formie nagrań audio

PORTAL http://odkodujlodz.pl/

www.odkodujlodz.pl

http://odkodujlodz.pl/
http://www.odkodujlodz.pl/


NAWIGATOR MIEJSKI ŻORY
2012 | klient: Urząd Miasta Żory

System informacji turystycznej obejmujący 150
zdigitalizowanych obiektów oraz szlaków
turystycznych zaprezentowanych za pomocą
mobilnych technologii w atrakcyjnej i nowoczesnej
formie.

FOTOKODY - dzięki QR kodom umieszczonym na
zabytkach turyści o dowolnej porze mogą poznać
historię miejsca

STRONY MOBILNE - znaczniki kierują do strony
mobilnej, na której umieszczone są informacje

LEKTORZY - opisy dostępne są także w formie nagrań;
wśród lektorów jest m.in. Krystyna Czubówna

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ - dzięki archiwalnym
zdjęciom i cyfrowym obiektom turysta może poznać miasto

Animacja prezentująca system

www.odkryjzory.pl

https://www.youtube.com/watch%3Fv=0q7lL17bJ40
http://www.odkryjzory.pl/


VR MMS

VR MMS o realistyczne odwzorowanie dowolnego
miejsca (np. fragmentu miasta, wnętrza firmy lub
instytucji) w wirtualnym, trójwymiarowym świecie.

Dzięki takim urządzeniom, jak np. okulary do
wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift, użytkownik może
„wejść” do cyfrowego świata.

Tak samo jak w rzeczywistości, używa on własnego
ciała – chodzi i obraca głowę, aby poznać całe
pomieszczenie, przybliża się i oddala od obiektów.
Może również korzystać z wirtualnego świata
w bardziej tradycyjny sposób, na ekranie komputera
lub tabletu.

System umożliwia także interakcje z innymi
użytkownikami, dzięki dodatkowym modułom
Wirtualnego Konsultanta oraz bezpiecznego
komunikatora internetowego, MOKUMO.



SOMBRA – AR dla druku

SOMBRA otwiera przed drukiem możliwości
zarezerwowane dotychczas dla mediów cyfrowych.

Dzięki Rozszerzonej Rzeczywistości zyskujesz
dodatkową powierzchnię reklamową i możliwość
tworzenia nowatorskich kampanii, o których się
pamięta.

Dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej zainstalowanej w
telefonie lub tablecie możesz zaoferować swojemu
klientowi znacznie więcej niż papierową reklamę –
zainspiruj go do użycia Twojego produktu lub
przemów do niego z ekranu telefonu.



Wirtualny konsultant

Wirtualny Konsultant to symulacja rozmowy z
rzeczywistym pracownikiem twojej firmy. Inteligentny
system prawidłowo interpretuje i odpowiada na
pytania najczęściej zadawane przez użytkowników
serwisu www.

To nowoczesne wsparcie usług internetowych, np:

SKLEPÓW ONLINE

SERWISÓW TRANSAKCYJNYCH

PORTALI oferujących pomoc w wyborze odpowiedniej
oferty, np. firm ubezpieczeniowych, operatorów
telefonii komórkowych,

SERWISÓW INSTYTUCJI PUBLICZNYCH



MOKUMO

Komunikator internetowy, który może być
wykorzystywany przez firmy i instytucje zarówno do
bezpiecznej komunikacji między pracownikami jak
również działań komercyjnych (np.. jako moduł
w serwisie internetowym).

Produkt ten, w odróżnieniu od popularnych
komunikatorów dostępnych w Internecie, zapewnia
poufność przekazywanych informacji.

MOKUMO łączy różnorodne formy komunikacji
w jednym miejscu:

KOMUNIKATOR AUDIO-VIDEO

BRAMKA SMS

KOMUNIKATOR TEKSTOWY

KONWERSACJE PRYWATNE I GRUPOWE

BEZPIECZEŃSTWO POUFNYCH INFORMACJI



Michał Stefański
(CEO)
Michal.Stefanski@MobileMS.pl
+48 606 368 233

michał grelewski
(Business Development Manager)
Michal.Grelewski@MobileMS.pl
+42 209 39 42

Łukasz Gąsiorowski
(Business Development Director)
Lukasz.Gasiorowski@MobileMS.pl
+48 502 213 288

MobileMS

AL. T. Kościuszki 80/82 p. 1001
90-437 Łódź
Tel. 882 143 449

www.MobileMS.pl

KONTAKT

http://www.mobilems.pl/


Stars up
2014 | klient: Cocolog

Pierwsza w Polsce tego typu agencja modeli
i castingi online. Rozwiązanie dedykowane rodzicom,
zwłaszcza tym z mniejszych miejscowości, pragnącym
by ich dzieci zaistniały w szeroko pojętym świecie
mediów, reklamy i kultury.

BAZA DANYCH - bardzo szczegółowe, aktualne profile
dziecięcych modeli i modelek

CASTINGI ONLINE - oszczędność czasu i wysiłku,
a zarazem zapewnia komfort dla wszystkich
zainteresowanych stron, w tym dzieci

DRAMA CLUB to szkolenia w wirtualnym kółku
teatralnym oraz zdobywanie umiejętności z zakresu
modelingu, gry aktorskiej i dykcji

VIDEO KONWERSACJE ułatwiają kontakt między
agencją a wybranymi dziećmi oraz weryfikację
wyglądu, głosu i umiejętności dzieci, które mają realną
szansę wygrać casting

www.stars-up.pl

http://www.stars-up.pl/


ATLAS FACHOWIEC
2010 | klient: Atlas

Aplikacja mobilna stworzona dla wszystkich tych
uczestników Programu Fachowiec, którzy cenią sobie
wygodę i szybkość. Dzięki niej użytkownicy mają łatwy
dostęp do najważniejszych informacji:

STANU KONTA wraz z historią naliczonych punktów i
zamówionych nagród

KATALOGU NAGRÓD wraz z opisem i zdjęciami

WYKAZU PRODUKTÓW wraz z punktami

AKTUALNOŚCI I PROMOCJI

INFORMACJI O PROGRAMIE FACHOWIEC



e-wojewoda
2015 | klient: Comarch, Opolski Urząd Wojewódzki

Aplikacja pozwala w wygodny sposób przeglądać
oferty pracy, zamówienia publiczne i dostępne usługi
publiczne z portalu e-wojewoda.pl. Treści pochodzą z
Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu oraz różnych jednostek
administracji rządowej województwa opolskiego -
Partnerów projektu.

Do pobrania na Google Play i App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.ewojewoda
https://itunes.apple.com/pl/app/e-wojewoda/id924236700%3Fmt=8


PROMUJE ŁÓDZKIE
2014| klient: Urząd Marszałkowski

Portal społecznościowy województwa łódzkiego, który
służy do przedstawienia i promocji bieżącej oferty
turystyczno-kulturalnej regionu.

Użytkownicy są współredaktorami portalu - mogą
dodawać treści, oceniać je i udostępniać. Dzięki
aplikacji mobilnej mają dostęp do funkcjonalności
portalu z dowolnego miejsca.

RWD - strona responsywna

APLIKACJA MOBILNA - dzięki niej użytkownik może
korzystać z funkcjonalności portalu
w wygodny sposób i w dowolnym miejscu

GAMIFIKACJA użytkownicy są zachęcani do
podejmowania aktywności na portalu poprzez system
punktow

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIAMI dodawanymi przez
redaktorów i użytkowników portalu

Do pobrania na Google Play i App Store

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.inovatica.um.lodzkie&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/promuje-%C5%82%C3%B3dzkie/id1063687172%3Fmt=8


APLIKACJA SGH
2013 | klient: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Mobilny informator dla studentów którzy chcą się
specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.
Aplikacja skierowana jest zarówno do obecnych
studentów, jak i osób, które dopiero zastanawiają się
nad wyborem tego kierunku dalszej edukacji.

DOKŁADNY OPIS KIERUNKU (cel studiów, wykładowcy)
pomagający studentom zdobyć informację, jakie
kompetencje będą posiadali po zakończeniu edukacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI dla kandydatów
na studia I oraz II stopnia

MAPA DOJAZDU DO SIEDZIBY SZKOŁY pozwalająca
nowym uczniom dotrzeć bez problemu na uczelnię

AKTUALNY PLAN ZAJĘĆ

Do pobrania na Google Play

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.mobilems.sgh


Generator aplikacji App To You
2015 | AppToYou Sp. z o.o.

Generator aplikacji, który w kilku prostych krokach
poprowadzi użytkownika przez proces tworzenia
aplikacji. Dzięki niemu firma, organizacja pozarządowa
czy nawet szkolny klub piłkarski może mieć własną
aplikację. Zobacz film promujący generator

TRZY PLATFORMY - możliwość zbudowania aplikacji na
system Android, iOS i Windows Phone

NISKI KOSZT posiadania własnej aplikacji

PODGLĄD „NA ŻYWO” twojej aplikacji - zmiany są od
razu widoczne w podglądzie

MULTIMEDIA możliwość dodania zdjęć, filmów
i nagrań audio

Przykłady aplikacji z generatora:
Centrum Opus
Miastograf – Życie Dziełem

https://www.youtube.com/watch%3Fv=DBaHO0WmMRo
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=appptoyou.opus&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=miastograf.app&hl=pl


Mazowszanie.eu
2014 | klient: Województwo Mazowieckie

Portal adresowany do przedsiębiorców i mieszkańców
województwa mazowieckiego. Zawiera m.in. bazę e-usług
oraz moduł szkoleń online.

BAZA WIEDZY dla mieszkańców, przedsiębiorców i
rolników. Informacje o firmach i instytucjach,
Ogłoszenia, oferty pracy, ostrzeżenia pogodowe dla
gmin i powiatów.

PLANER TURYSTYCZNY ułatwia tworzenie wycieczek
tematycznch po atrakcyjnych regionach Mazowsza

PLANER PODRÓŻY ułatwiający planowanie przejazdu
komunikacją miejską

e-USŁUGI

e-LEARNING – szkolenia przez Internet
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3 platformy

Wyobraź sobie, że ulice to gigantyczna plansza do gry,
na której rozgrywa się niezwykła historia, a Ty

i Twoi znajomi jesteście jej głównymi bohaterami.
Zadania, jakie przed nimi stoją, sprawdzają wiedzę
oraz umiejętności, ale przede wszystkim dostarczają
rozrywki w gronie przyjaciół, lub rodziny. Graj w
mieście!

Zebra Projekt gry mobilne to połączenie rozrywki,
zwiedzania miasta i przygody w miejskiej dżungli.
Dzięki bogatej ofercie scenariuszy możesz wcielić się w
ciekawe postacie i razem z nimi zgłębiać tajniki miast.

Graj kiedy chcesz, z kim chcesz, o dowolnej porze.
Zabierz znajomych na niesamowitą miejską przygodę!

Co dziś na Ciebie czeka?

Do pobrania na Google Play

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=pl.mobilems.zebraproject.android

