


Realizujemy profesjonalne projekty interaktywne, 
które wdra!amy zgodnie z najlepszymi 
standardami komunikacji oraz dba"o#ci o detale.

Budowane przez ponad dekad$ do#wiadczenie 
jest dost$pne dla Twojej firmy oraz Twoich 
produktów i us"ug.





NASZE US!UGI:
- complex®WEB
- complex®MOBILE
- design
- development (backend/frontend)

complex® to nasz wewn$trzny proces realizacji projektu od 
koncepcji po wdro!enie go na rynek. Wspieramy równie! 
firmy oraz start-upy w pozyskiwaniu #rodków na realizacj$ 
naszych projektów!





I WIELE INNYCH



TWÓJ 
POMYS!

Wspólnie okre!limy ramy Twojego projektu. 
Dzi"ki zdobytemu do!wiadczeniu, 
pomo#emy Ci sprecyzowa$ dok%adnie, jakie 
funkcjonalno!ci powinno spe%nia$ 
wdra#ane rozwi&zanie i odkryjemy jego 
unikalne cechy, które pomog& wyró#ni$ go 
na tle konkurencji. Razem sprecyzujemy do 
jakiej grupy docelowej chcesz kierowa$ 
swój produkt i jakie potrzeby powinien 
zaspokaja$. Ustalimy najwa#niejsze 
funkcjonalno!ci do wdro#enia, które 
zapewni& sukces wdra#anej us%ugi.

BRIEF

WYCENA

Pomys% to fundament. Opowiedz nam 
czego potrzebujesz, a my pomo#emy Ci 
z realizacj&. W oparciu o Twoj& wizj" 
dostarczymy Ci rozwi&zanie spe%niaj&ce 
Twoje oczekiwania.

Na podstawie zebranych 
informacji dokonamy wyceny zlecenia, 
w oparciu o wybrany przez Ciebie 
model biznesowy.                        
(Fixed price lub Time and Material) 
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HARMONOGRAM

Do ka#dego projektu kompletujemy 
oddelegowany zespó% specjalistów, którzy 
w oparciu o brief i harmonogram 
wprowadzaj& Twój pomys% w #ycie, nadaj&c 
mu fizyczn& form". W przypadku du#ych 
zlece', projekt podzielony jest na etapy, po 
których nast"puje informacja do klienta 
z pro!b& o zaakceptowanie obecnego 
statusu prac, a nast"pnie rozpocz"cie 
kolejnego etapu.

Czas realizacji jest dla nas bardzo 
wa#ny. Zale#y nam, aby dostarczy$ 
Ci produkt najwy#ej jako!ci, w jak 
najkrótszym czasie. W zwi&zku z tym 
estymujemy potrzebny czas na 
realizacj" projektu i informujemy Ci" 
o zrealizowanych etapach.

Po uko'czeniu prac oddajemy gotowy 
produkt w Twoje r"ce i zapewniamy 
darmowe wsparcie w pierwszym miesi&cu 
jego u#ytkowania.

REALIZACJA

FINALNY PROJEKT
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DESIGN PROJEKTU:
Przygotujemy design zoptymalizowany do potrzeb Twoich 
klientów! Kluczowym wyznacznikiem w przygotowaniu 
designu jest dla nas:

UI (User interface) – Pi$knie skomponowany wygl%d strony 
i dobór spersonalizowanych plików graficznych pod 
Twój projekt.

UX (User Experience) – Wa!nym wyznacznikiem sukcesu 
w przygotowaniu designu jest "atwo#& odnajdywania 
potrzebnych informacji na stronie przez u!ytkownika. 
W ramach UX zaplanujemy i u"o!ymy elementy graficznie 
tak, aby u!ytkownik z "atwo#ci% odnalaz" to czego szuka.

Wykorzystywane technologie: 



WSPÓ!PRACA 
PO PROJEKCIE:

Ka!dy projekt wymaga wsparcia po wdro!eniu. 
Z wielk% przyjemno#ci%'zapewnimy odpowiednich 
specjalistów, którzy zapewni% wysokiej jako#ci us"ugi 
utrzymaniowe dla wdro!onych rozwi%za(.



WYBIERZ INTERESUJ"CY 
CI# MODEL BIZNESOWY:

Time and Material – idealne rozwi%zanie dla du!ych 
i skomplikowanych projektów, które zmieniaj% si$ w trakcie 
realizacji - kwoty za prace nad projektem jest rozliczana 
w miesi$cznych transzach na podstawie wykonanych 
i odebranych etapów projektowych.

Fixed Price – #wietne rozwi%zanie dla ma"ych
i nieskomplikowanych projektów - ustalona z góry kwota 
p"atna za realizacj$ projektu zgodnie z harmonogramem.

Rycza$t – rozwi%zanie dedykowane w szczególno#ci 
projektom powtarzalnym oraz w ramach utrzymania ruchu - 
ustalamy miesi$czny pakiet godzin, który mog% Pa(stwo 
wykorzysta& w dowolnym momencie w miesi%cu na dowolne 
nasze us"ugi.



WYBRANE 
REALIZACJE



OPIS PROJEKTU:
Projekt zak"ada" przygotowanie kompleksowej komunikacji
wizualnej dla wydarzenia „innoSHARE UNIversity 2019
- where science becomes a business”. Na zlecenie Fundacja 
Polska Innowacyjna wykonali#my projekty graficzne m.in. 
strony internetowej, ulotek, smyczy, mapek przestrzeni na 
wydarzeniu i harmonogramu. Ponadto projekt graficzny 
strony WWW innoSHARE’19 zosta" zakodowany przez zespó" 
developerów przy uwzgl$dnieniu wybranych z klientem 
funkcjonalno#ci. Ze wzgl$du na mi$dzynarodowy charakter 
eventu strona internetowa przet"umaczona zosta"a na j$zyk 
angielski. Dodatkowo funkcjonalno#ci% by"a jej 
synchronizacja z Messengerem Fundacji Polska Innowacyjna.

Link do strony: www.innoshare.pl

Wykorzystywane technologie: 

Firma Art-Tech wykaza"a si$ du!% elastyczno#ci%
i zaanga!owaniem we wsparciu dzia"a( 
informatycznych oraz graficznych dla projektu 
innoSHARE UNIversity 2019. Nad projektem czuwa" 
do#wiadczony Project Manager, który wraz z zespo"em 
zgranych developerów i designerów wykonali dla nas 
kawa" dobrej roboty.

S"awomir Olejnik – CEO Polska Innowacyjna



OPIS PROJEKTU:
Projekt zak"ada" stworzenie strony wizytówki dla 
Pana Karola Czapika. Wspólnie z Panem Karolem 
wypracowali#my efektywny schemat wspó"pracy spisuj%c 
szczegó"owo zakres funkcjonalno#ci, jakie strona 
internetowa powinna spe"nia&. Firma ART-Tech stworzy"a 
pe"ny projekt graficzny w oparciu o wspólnie zatwierdzone 
wytyczne, a nast$pnie ca"y design zosta" przekazany do 
zakodowania. Strona internetowa zgodnie z wyznaczonym 
celem przekazuje najwa!niejsze informacje dotycz%ce 
dzia"alno#ci osobistej Pana Karola, jak i jego firmy EFEKT 
PMO. Strona umo!liwia równie! u!ytkownikom booking 
spotka(.  

Link do strony: www.efektpmo.pl

Wykorzystywane technologie: 

Mia"em przyjemno#& wspó"pracowa& z Panem 
Micha"em, Danielem i )ukaszem przy projekcie 
strony internetowej. Na ka!dym etapie prac 
mog"em liczy& na ich wsparcie i fachowe doradztwo 
co do funkcjonalno#ci, jakie strona powinna 
spe"nia&. Panowie w zwinny sposób realizowali 
projekt. Polecam!

Karol Czapik – CEO EFEKT PMO



OPIS PROJEKTU:
Nore’eastern to gra komputerowa produkcji studia REDI, 
dla której mieli#my przyjemno#& stworzy& projekt strony 
internetowej. W celu oddania klimatu gry, na stronie 
g"ównej zosta"y wykorzystane animacje, jak równie! 
zastosowali#my responsywne menu. Nad ca"o#ci% 
kompozycji wizualnej czuwa"o studio REDI, z którym 
wypracowali#my, a nast$pnie stworzyli#my odpowiednie 
elementy graficzne zastosowane na stronie.
Celem strony by"o zainteresowanie potencjalnych graczy, 
mediów bran!owych i inwestorów produkcj% Studia REDI. 
Projekt by" realizowany przy pomocy zwinnych 
metod zarz%dzania.

Link do strony: www.nor-easter.com

Wykorzystywane technologie: 

W niesamowity sposób designerzy firmy ART-Tech 
uchwycili sposób przedstawienia gry Nor’easter. 
Dzi$ki po"%czeniu si", ilustratorzy firmy ART-Tech 
i REDI  stworzyli wspania"% szat$ graficzn%, w któr% 
programi#ci tchn$li !ycie, umieszczaj%c stron$ na 
serwerze. Jestem bardzo zadowolony z efektów.

Jacek Lendzioszek – producent w studio REDI



OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmowa" kompleksow% obs"ug$ projektu: 
od stworzenia copy na stron$, dynamicznej ilustracji 
przedstawiaj%cej posta& "Krzycha" kopi%cego pi"k$, 
projektu mockupów aplikacji mobilnej, stworzenie 
projektu graficznego strony internetowej oraz jej 
zakodowanie. Projekt by" realizowany w #cis"ej 
wspó"pracy z klientem. Dzi$ki efektywnej 
komunikacji klient by" poinformowany na ka!dym 
etapie o stopniu realizacji prac, a dzi$ki 
otrzymywanemu na bie!%co feedbackowi nie 
zbaczali#my z pierwotnie obranego celu.

Cel jaki projekt ma spe"nia& to zach$ci& m"odszych 
odbiorców do pobrania aplikacji mobilnej, za pomoc% 
której rozwin% swoje umiej$tno#ci pi"karskie.

Link do strony: www.ballonmasters.com

Wykorzystywane technologie: 

Praca z firm% ART-Tech to przede wszystkim praca 
z prawdziwymi profesjonalistami, którzy ws"uchuj% si$ 
w potrzeby klienta. Dzi$ki ich pomocy projekt zosta" 
zrealizowany zgodnie z tym czego potrzebowa"em 
i oddany do u!ytku. Wspó"prac$ oceniam na medal.

Krzystof Golonka – w"a#ciciel „Trenuj z Krzychem”



NASZ ZESPÓ!:
Skontaktuj si! z nami. Pomo"emy Ci dobra# najlepsze 
rozwi$zanie do twoich potrzeb.

Micha" Szopa Daniel Kozina Micha" Ko"da !ukasz Zawadzki
Ilustrator 

Na co dzie% tworzy ilustracje, 
logotypy, ok$adki do ksi&'ek, 
a tak'e asetty graficzne do gier. 

W celu doskonalenia swojego 
warsztatu aktywnie uczestniczy 
w kursach promuj&cych nowe 
technologie, jak i samodzielnie 
poszukuje inspiracji oraz 
informacji, które przydaj& si( 
w codziennej pracy. W swojej 
pracy d&'y do wprowadzania 
kreatywnego podej)cia w ka'dej 
p$aszczy*nie, której si( podejmuje.

Frontend developer

W swojej pracy stosuje szeroki 
zakres technologii umo'liwiaj&cej 
realizacje projektów zgodnie 
z oczekiwan& funkcjonalno)ci&. 

W pracy skupia si( na jako)ci 
napisanego przez siebie kodu, 
stosuj&c liczne testy 
wykluczaj&ce ewentualne b$(dy. 
Z ch(ci& doradza klientom 
rozwi&zania i ulepszenia 
dopasowane do ich potrzeb. 

Project Manager

Czuwa nad ca$o)ci& projektu. 
Wspólnie z zespo$em dobiera 
odpowiedni& )cie'k( realizacji 
zamówienia. 

Zbiera od klienta potrzebne 
informacje dotycz&ce zakresu 
projektu, jak równie' pomaga 
klientowi ustali+ zakres obranych 
prac. Ze swojej strony gwarantuje 
sta$y kontakt z klientem 
i zespo$em projektowym podczas 
trwania projektu.

Graphic Designer

Do ka'dego projektu nale'y 
podej)+ inaczej, uwzgl(dniaj&c 
jego najwa'niejsze punkty. 

Na co dzie% wielokrotnie ma do 
czynienia z prac& twórcz& pod 
presj& czasu, w której czuje si( 
jak ryba w wodzie. Dok$adnie 
analizuje pomys$ graficzny 
przedstawiony przez klienta, 
zapewniaj&c przy tym swoje 
wsparcie, by wpisa$ si( 
w aktualne trendy.



NASZ ZESPÓ!:

Magdalena Szersze% – Ilustratorka

Anna Rudka – Ilustratorka 

Jacek Lendzioszek – ART Director

Jacek Jelonek – Graphic Designer

Ewelina Janus – Marketing Specialist 

Maksymilian Buk – Unity Developer

Kaja Wi(ckowska – Unity Developer 

Mieszko Zakrzewski – Android developer



KONTAKT DO 
DZIA!U SPRZEDA,Y:

Napisz do nas     biuro@atsolutions24.com 
lub zadzwo(       535-899-899




