КРАТКО ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ

за нас

История
Wad Solutions започва да се занимава с уеб дизайн и програмиране в началото на 2009 година. От
тогава има успешно изградени над 100 проекта и много клиенти от всички краища на България,
Европа, Азия и Северна Америка, които разчитат на нас за своето успешно Интернет представяне. Гордеем се с постигнатото до момента и смело гледаме напред в развитието на нашата
дейност и усъвършенстването на услугите и продуктите, които предлагаме.

Визия
Да продължаваме да осигуряваме на нашите клиенти подкрепа и сигурност в Интернет пространството, да им бъдем полезни и да откриваме пред тях нови хоризонти за тяхното успешно
развитие. Да бъдем различни и уникални във визията и начина си на работа. Да се отличаваме от
конкурентите си с нашата иновативност, талант и инициативност.

Мисия и ценности
Да усъвършенстваме предлаганите от нас услуги и продукти. Да бъдем конкурентно способни на
динамично развиващия се IT пазар, предлагайки широка гама от услуги и продукти способни да
задоволят нуждите на всеки бизнес. За нас всеки доволен клиент отваря врата към следващ
етап от нашето професионално развитие. Затова основната ни цел е удовлетвореността на
клиента от свършената работа.

услуги

Основните услуги в нашето
портфолио предоставят всичко
необходимо за изграждането на
успешно Интернет присъствие:

Дизайн и изграждане на
уебсайтове
Разработване на уеб приложения
Ре-дизайн на уебсайтове
Интернет банери
SEO оптимизация
Онлайн реклама
Техническа поддръжка на
уебсайтове
Дизайн на корпоративна
идентичност

защо нас?

1

Ние имаме необходимите опит, умения и знания да
Ви представим успешно в Интернет.

2

Ние се отнасяме с професионализъм и ангажимент
към всеки един проект.

3

Изградили сме схема на работа, която Ви
гарантира 100% удовлетвореност.

4

Имаме гъвкава ценова политика и можем да се
впишем във вашия бюджет.

5

Изготвяме ежемесечни доклади за свършената от
работа по услугите ни.

6

Ние работим в тясно сътрудничество с нашите
клиенти за максимален резултат.

7

Коректни и честни сме с клиенти си, като им
казваме нещата такива, каквито са.

8

При нас няма невъзможни неща и не затваряме
никога вратата на клиентите ни.

9

Ние имаме добра репутация сред нашите клиенти
и партньори.

продукти

WAD Admin е името на нашата система за управление на съдържанието. Тя е гъвкаво решение, с лек и
интуитивен интерфейс, което ви позволява бърза и удобна редакция и осъвременяване на вашия
уебсайт, така че да бъде винаги актуален и да подкрепя бизнеса ви по възможно най-добрия начин.
WAD Banners е уеб-базирано приложене, разработено специално за уебсайтове с рекламно пространство. Приложението ви дава функционален, лесен за използване и ефективен инструмент за управление на всички аспекти свързани с рекламните позиции на вашия уебсайт.

технологии

Програмистите и разработчиците в нашия екип са специалисти във всички основни технологии,
използвани за изграждането на успешно, запомнящо се и актуално Интернет присъствиe:
XHTML, XML

HTML5

CSS3

Flash

jQuery

CGI/Perl

Linux/Apache

Actionscript

Prototype

AJAX

PHP5

.NET

Javascript/JAVA

Apache ASP

ASP.NET

PostgreSQL

MySQL

Oracle

портфолио

Разгледайте някои от нашите най-нови уебсайт проекти. За повече примери от работата ни, моля
посетете нашия уебсайт.

w w w.adrio.eu

w w w.restaurantbotanika.com

w w w.supermarket.bg

w w w.midspeople.com

w w w.ceiling.bg

w w w.majorico.com

w w w.clearcase.bg

w w w.likora.com

w w w.maxcovering.com

w w w.dikam.com

w w w.konek.bg

w w w.hotel-ribaritsa.com

w w w.finolab.com

w w w.tramax.kz

мнения от
клиенти

"Искам да кажа, че при работата
ми с WAD Solutions останах
изключително впечатлен от
професионалното отношение и
извънредното работо време,
което се хвърли в моя проект.
Мисля, че нямаше компания на
този пазар, която щеше да
извърши толкова труд за толкова
кратки срокове и с толкова приятелски настроени партньори,
както и една от най-конкурентните цени на пазара. Определено препоръчвам работата с
WAD Solutions. Успех!”

Деян Аврамов, ЛПБ

"Фирма Рюрик груп ЕООД,
собственик на Парк Хотел
Рибарица препоръчва Wad
Solutions на всички свои
партньори и клиенти, които
търсят едно съвременно
решение за своята уеб визия.
Да се работи с г-н Георгиев е
удоволствие!”

Управител,
Рюрик Груп ЕООД

"Впечатлен съм от начина на
работа на вашата фирма и от
професионализма, с който работите. Останах изключително
доволен от уебсайта, който ми
изработихте, цената беше изключително атрактивна, изпълнението в срок и отговаряше на
нашите изисквания за качество.
Работа с вас беше приятна и
ползотворна. Желая Ви успех в
бъдещите начинания."

инж. Веселин Велинов,
Весклима ЕООД
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