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ХтоХто ми такі?_?
10  років

досвіду

більш ніж

для локальних
та 
міжнародних
партнерів

проектів
завершених500  

понад

Компанія Brend-A займається розробкою сайтів
та просуванням їх в популярних пошукових системах.

Ми не боїмося братись за складні проекти.
Наше основне завдання – не просто створити сайт,

а переконливо показати, що ваш товар, 
ваша послуга краща, ніж у конкурентів.



ЩоЩо ми робимо?_?



інтернет магазини

корпоративні сайти

промо сторінки

портали та соціальні мережі

web системи

мобільні програми

ми створюємо



>роботи
деякі наші

роботи_



інтернет магазини



корпоративні сайти



промо сайти



портали



порталиweb системи



мобільні програми



мобільні програми



мобільні програми



Робочийнаш Робочий  
процес_>



 ми починаєм з

ознайомлення
тобто

аналізуєм
досліджуємо ринок

та конкурентів на ньому
встановлюємвстановлюєм

цілі та завдання
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дизайн
створення модульної сітки
малювання  прототипу
визначення кольорової

палітри
і стилізація нового сайту
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наступний крок 



верстка
pds 2 html

responsive архітектура
cross browser / platform

angular js / jquery
mobile / phone gap верстка
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третій крок



програмування

custom php development
framework development

crm development
javascript development
database development

alpha releasealpha release

4
наступний крок



programming languages:
php5. php7. node JS. javascript

markup languages:
html5. css3

programming frameworks:
bootstrap3. angularJS. reactJS. meteorJS. expressJS. jquery.

symfony/laravel. yii2. zendsymfony/laravel. yii2. zend
supporting database engines:
mySQL. postgreSql. SQLite
technologies / services:

ajax. websockets.
restfulAPI (facebook. google. youtube.

yandex. twitter. etc)
mobile apps (crossplatform):mobile apps (crossplatform):

cordova/phoneGap (ionic. meteor. onsen)
desktop apps (crossplatform):

electron. nwjs
maintaining CMS:
wordpress. joomla!

e-commerce:
magento. opencartmagento. opencart
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технології які ми застосовуєм



здача проекту
beta release

наповнення контентом
bug тестування

навчання замовника
роботі з системою
управління сайтомуправління сайтом

final release
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п’ятий крок



підтримка
обслуговування
вдосконалення

просування
в пошукових системах

F
і звичайно



ЧомуЧому
          саме ми?_?



 власний надійний хостинг

за бажанням замовника, ми використовуєм
будь який доступний хостинг

24 h / 7 цілодобова підтримка

пропонуємо



ДизайніДизайні??

що саме ми
пропонуєм у



UX / UI дизайн
проектування інтерфейсів
для web та mobile програм

розробка дизайну інтерфейсу
на основі спроектованої схеми



малювання & ілюстрації

малювання (скетчі. від руки)
цифрове малювання
ілюстрації (vector art)
коллажі (matte paint)



корпоративна ідентика

розробка лого. неймінг. брендинг
корпоративний стиль (брендбук)



графічний дизайн
поліграфія
веб дизайн



Зразкидеякі Зразки
дизайну_>



малювання & ілюстрації



графічний дизайн



відвідайте
www.brend-a.com

або зв’яжіться з нами
вул.Замарстинівська, 40 львів. україна

office@brend-a.com
+38 067 200 0117 (Наталя)

 


