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Kim jesteśmy? 

Nasz zespół realizuje cele biznesowe w oparciu o obecne trendy, przy użyciu 
odpowiednich środków.

Pomożemy Ci znaleźć pomysł na aplikację, przeprowadzimy projekt od zera do 
uruchomienia aplikacji. Pomożemy znaleźć Ci użytkowników.

Nie ograniczamy projektów do zespołu w biurze, jesteśmy gotowi dodatkowo 
zatrudnić specjalistów wąskich dziedzin i pomyślnie z nimi współpracować.  

Robotami? Ludźmi? Istotami z innej planety?



NEWS

Do czego 
wykorzystywane 

są aplikacje 
mobilne?

Zakupy
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Edukacja
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Wiadomości, 
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Kontakty towarzyskie

2,89%

Muzyka

4,31%

Praca

6,24%

Podróże 
i odpoczynek

4,84%

Gry

14,7%

Finanse 
Księgowość 

2,29%

Оpieka nad domem, 
zwierzętami domowymi
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Zdrowie, 
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Другое
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Urządzenia mobilne

Inne podłączone urządzenia

Rynek reklamy mobilnej
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Średni czas oglądania wideo online, w dzień, w przeliczeniu na ludność USA 18+



Średnio-statystyczny użytkownik z USA 
spędza ponad 2 godziny, pracując 
z urządzeniem mobilnym.

Co siódmy człowiek 
na świecie posiada 
smartfon

Wyszukiwań 
dokonuje się za 
pomocą telefonu 
komórkowego

Liczba używanych smartfonów 
wynosiła 

osób nie poleca firm, które 
posiadają złą mobilną wersją 
strony internetowej

Powody dla stworzenia 
aplikacji

 

Co daje 

w ciągu życia

miliarda

godzin

z



Tworzymy aplikacje mobilne 
dla biznesu i oferujemy 
ciekawe pomysły.

Wiemy, w co grają i co lubią 
użytkownicy. Mamy wiele 
ciekawych pomysłów. 
Wiemy, jak zarabiać na grze i 
sprawić, by odniosła sukces na 
rynku.

Twój projekt może być efektywny na 
różnych platformach. Wiemy, jak wyko-
rzystać nowoczesną technologię dla 
wysokiej jakości Twojego sukcesu.

Nasze kierunki 
działalności

Aplikacje Gry Adaptacyjne strony 
internetowe



Jesteśmy zaznajomieni z obsługą narzędzi do 
analizy i monitoringu aplikacji, śledzenia zachowa-
nia użytkowników oraz ich aktywności w Interne-
cie. Pomożemy Wam śledzić ilość i źródła pobiera-
nia, a także zarobione pieniądze.

Pomożemy opracować i zrealizować jakościo-
wą strategię rozwoju i podboju rynku dla 
Waszej aplikacji mobilnej, wykorzystując 
nasze doświadczenie i wiedzę.

Podczas tworzenia aplikacji rozumiemy, że 
design i mechanika aplikacji powinna uw-
zględniać wielkość ekranów, wydajność 
urządzeń oraz wersje systemu operacyjnego. 
Przeprowadzamy rzetelne testy i debugowan-
ie aplikacji przed i po ich publikacji.

Znamy i wykorzystujemy sprawdzone narzęd-
zia marketingowe do promowania aplikacji w 
sklepach i w Internecie. Pomożemy Waszej 
aplikacji zyskać lojalność Waszej grupy doce-
lowej i dostać się na TOP.

Co możemy zaoferować, 
aby wasza aplikacja 
odniosła sukces?

Monitoring i analiza Pomyślność aplikacji

Cross-platformowa 
kompatybilność Promowanie aplikacji mobilnych



Nasze usługi

Poszukiwanie pomysłów 
i modeli biznesowych

Testowanie, 
debugowanie, audyt

UI/UX/IA 
projektowanie

Programowanie 
i refaktoryzacja kodu

Publikacja 
i wsparcie

Promowanie 
produktów



Proces 
tworzenia projektu

Poszukiwanie pomysłów 
i modeli biznesowych

Projektowanie 
UI/UX/IA

Programowanie 
i refaktoryzacja kodu1

Testowanie, 
debugowanie i audyt4

Publikacja 
i wsparcie5

Promowanie 
produktu6

2 3
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Włączcie «StarCloud» i ustanówcie kontrolę 
nad wszystkimi planetami przeciwnika!
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i modeli biznesowych
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UI/UX/IA 

Testowanie, 
debugowanie i audyt

Programowanie 
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Publikacja 
i wsparcie

Promowanie 
produktu
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Testowanie, 
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Programowanie 
i refaktoryzacja kodu

Publikacja 
i wsparcie

Promowanie 
produktu

Darmowy fascynujący «jumping» z miłym bohaterem i 
wesołą muzyką. 
Skacz wyżej, uważaj na przeszkody, zdobywaj punkty, które 
możesz wykorzystać w wewnętrznym sklepie, aby kupić do-
datkowych bohaterów i bonusy.



Poszukiwanie pomysłów 
i modeli biznesowych

Projektowanie 
UI/UX/IA 

Testowanie, 
debugowanie i audyt

Programowanie 
i refaktoryzacja kodu

Publikacja 
i wsparcie

Promowanie 
produktu

Jak w prosty sposób przedstawić trudną łamigłówkę? 
Gra Mind-Breaker pomoże przetestować ci Twój spryt i rozwinąć logiczne myślenie.



Testowanie, 
debugowanie i audyt

Publikacja 
i wsparcie

Poszukiwanie pomysłów 
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Programowanie 
i refaktoryzacja kodu

Promowanie 
produktu

Opracowanie adaptacyjnego interfejsu dla intelektualne-
go systemu Steagle. 
System zdalnie steruje i kontroluje bezpieczeństwem jak-
iejkolwiek nieruchomości, a my pomagamy kierować tym 
za pomocą smartfonu.



Poszukiwanie pomysłów 
i modeli biznesowych

Projektowanie 
UI/UX/IA 

Testowanie, 
debugowanie i audyt

Programowanie i 
refaktoryzacja kodu

Publikacja 
i wsparcie

Promowanie 
produktu

Aplikacja, która pozwala użytkownikom 
sklepu internetowego «Telemag» 
czuć się komfortowo podczas zamawiania 
towarów, bezpośrednio ze smartfonu.



Porywająca, popularna 
mechanika w nowym lepszym 
designie, rzuć wyzwanie 
matematyce i logice. 
Wybieraj rozmaite symbole z 
ośmiu rodzajów piśmiennictwa. 
Używaj sztuczek, gdy gra jest 
już prawie przegrana, i 
udowodnij swą wyższość nad 
sztuczną inteligencją.
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Projektowanie 
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Testowanie, 
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UI/UX/IA 

Testowanie, 
debugowanie i audyt

Programowanie 
i refaktoryzacja kodu

Visonic – aplikacja, która pozwala zdalnie sterować 
systemem ochronnym. Będziecie mogli 
włączyć/wyłączyć alarm oraz monitorować w czasie 
rzeczywistym kamery nadzoru wideo bez konieczności 
wychodzenia z biura.



Poszukiwanie pomysłów 
i modeli biznesowych

Projektowanie 
UI/UX/IA 

Testowanie, 
debugowanie i audyt

Programowanie 
i refaktoryzacja kodu

Publikacja 
i wsparcie

Promowanie 
produktu

Opracowanie adaptacyjnego interfejsu systemu 
płatności Firm Payments. 
Firma obsługuje klientów w 85 krajach i ponad 
60 000 punktach płatniczych na całym świecie. 
Nasza firma pomaga kierować tym za pomocą 
smartfonu.
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Mama Jane – aplikacja motywująca, 
która będzie Cię wspierać i chwalić Cię 
przez cały dzień.



Poszukiwanie pomysłów 
i modeli biznesowych

Projektowanie 
UI/UX/IA 

Testowanie, 
debugowanie i audyt

Programowanie 
i refaktoryzacja kodu

Wiesz o świecie i innych krajach więcej od przeciętnego 
człowieka? 
Zmierz się z graczami z całego świata i udowodnij 
wszystkim, że jesteś najmądrzejszy! Dowiedz się 
ciekawych faktów o miejscu w którym żyjesz, grając 
w walkach treningowych. 
Bitwa krajów – to wiekowa konfrontacja umysłów. 
Czy jesteś do niej przygotowany?

Intellegent
Country



Aplikacja, która pozwala przeglądać szeroki 
asortyment różnorodnych programów 
kredytowych dostosowanych do dowolnych 
potrzeb klientów. Pozwala bezpośrednio 
z telefonu komórkowego obliczyć i załatwić 
upatrzony kredyt, a nawet spłacić już wcześniej 
zaciągnięty kredyt.
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Programowanie 
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Publikacja 
i wsparcie

Promowanie 
produktu

Aplikacja dla firm konsultingowych, która dobrze się 
zarekomendowała w zakresie międzynarodowej 
profesjonalnej rekrutacji pracowników dla dowolnej 
branży.



Поиск идей
и бизнес-моделей

UI/UX/IA 
проектирование

Тестирование,
отладка и аудит

Программирование
и рефакторинг кода

Публикация
и поддержка

Продвижение
продуктов
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i modeli biznesowych

Projektowanie 
UI/UX/IA 

Testowanie, 
debugowanie i audyt

Programowanie 
i refaktoryzacja kodu

Publikacja 
i wsparcie

Promowanie 
produktu

Wygodna aplikacja, za pomocą której 
możecie przejrzeć szczegółowe informacje 
na temat proponowanych powierzchni do 
wynajęcia w nowoczesnym kompleksie RIUS 
(Lwów) i natychmiast wysłać zapytanie 
o wynajęciu upatrzonego pomieszczenia, 
wypełniając pola specjalnego formularza.



Jeżeli masz jakieś 
pytanie lub prośbę,  

                                               
                   

Sparkle Mobiles 

+380 (44) 227 59 49
+380 (50) 381 69 04

sparkledesign
hello@sparklemobiles.com

www.sparklemobiles.com
www.sparkledesign.com

prosimy o kontakt z nami w dogodny dla Ciebie sposób:


