Съдържание:
●

Кои сме ние

●

Нашата мисия

●

Проектите ни

●

Поглед в бъдещето и план за развитие

●

Контакти

За Company Bro :
Company Bro е млада, развиваща се софтуерна компания
предоставяща цялостни дигитални решения.
Ние можем да изградим персонализиран софтуерен продукт
за реклама, продажби или контрол, корпоративни системи,
мобилни апликации и специфичен софтуер за нуждите на
клиента.
С възможност за висококачествена, гъвкава и достъпна ИТ
поддръжка, като персонализирано решение с месечен или
годишен ценообразуващ модел.

Нашата мисия :
Ние сме млад и силно мотивиран
екип, състоящ се от осем
изключителни професионалисти.
С ярки идеи и страст към
програмирането и дизайна.

Нашата цел е да правим това в
което сме най-добри и да
помагаме на бизнеса !

Уверени в своите умения и знания
не спираме, дори за миг, да се
развииваме и учим новостите и
модерните технологии в нашата
сфера.

Предизвикателствата правят живота интересен, а
преодоляването им е това, което прави живота смислен.
Джошуа Дж. Марин

Ползите от създаването на уеб сайт:
Предоставя на клиентите ясна информация и полезно съдържание с възможност за
директна обратната връзка, коментари и контакти.
Спомага за разпознаваемостта на самият бранд, изгражда лоялност към клиентите и
привлича нова целева аудитория.
Лесно се представят и популяризират продукти и новости.
Става база за развиване на контент маркетинг, социалмедия маркетинг и имейл
маркетинг.
Онлайн магазина води до увеличаване на продажбите, спестя време и усилия на
потребителите.
Създаване на голяма група верни поддръжници, които следят новостите на сайта и при
нужда се обръщат за консултации, сервизни услуги или покупки винаги към тази компания.

Проекти:
Kauzi.bg - благороворителна
платформа със 100% прозрачност. В
която можеш да подкрепяш каузите,
които избереш бързо и лесно.
Темпалгин и Трибестан, за
фармацевтичната компания
Софарма са част от този тип
проекти, с които можем да се
представим.
Company Bro - бизнес сайт.
Перфектния начин да презентираш
своя бизнес пред света. С Clients Area
панел за клиента, в който може да
получи цялостна информация за
текущи и завършени проекти.
Companybro FaceBook Chatbot и други
разнообразни тулове, скоро ще
можете да видите описани в
секцията Projects

Вашият проект започва и се развива с нас !

DMS - Системата за управление на документи
- DMS e софтуер за управление на документи, който създава структурирана
организация на данните, за да се гарантира, че информацията и файловете могат
да бъдат намерени бързо и според нивото на достъп на служителя.
- Оптимизира ресурсите. Системата за управление на документи решава въпроси,
свързани с архивиране, индексиране, намиране и движение на документи. Когато
документ постъпи в организацията той се поставя в DMS ,чрез директно
сканиране, ако документът е на хартиен носител или чрез качване, ако
документът е под формата на файл.
- Сигурност. След като документът постъпи в системата, той получава своето
място във виртуална папка и става достъпен за тези служители, до които
предварително е указано, че може да бъде достъпен. Правата могат да бъдат
дефинирани както за папка, така и за конкретен документ.
- Това което ние можем да предложим. DMS софтуер, изработен конкретно за
вашите нужди, удобство и сигурност. Специфичен дизайн и функционалности
изцяло пригодени спрямо вашите желания.

С поглед в бъдещето и план за развитие за нас :
-

Цел номер едно в
изпълнението на всеки наш
проект е доволният клиент !

-

Стремим се към дългосрочни
партньорства и винаги имаме
ползотворно развитие към
проектите на клиентите си !

-

С увереност можем да кажем, че
нашите старши разработчици,
могат да локализират и
отстранят всеки проблем и да
предложат бързи решения в
критичен момент !

-

Плана ни за развитие и мащаб
ни позволява да се разширим и
съответно да търсим нови
разработчици, както и да
предоставим знания от опит на
новите кадри !

-

Държим нашата работа да е
изпълнена възможно най-добре,
до последния детайл !

-

Но това което намираме за изключително важно е, че екипа ни с радост приема
иновативни и предизвикателни проекти, със 100% сигурност, че можем да ги
изпълним. Винаги с желание за развитие и надграждане на знанията си !

Първо: не правете нищо без причина и цел.
Второ: не правете нещо, което не е в полза на обществото!
Марк Аврелий

В приложената таблица ще можете да видите езици и технологии за програмиране,
с които работим на високо професионално ниво.

UX-UI Design

OpenCart

API

SEO

Git

MVC

Responsive Design

Wordpress/WooCommerce

CRM

Photoshop

Webpack

Zend

CSS / LESS/ SASS

Angular 2

Back-End Web Development

JS

PHP

Symfony

React.js + Native

MySQL

Laravel

Express.js

Yii2

Figma

jQuery/ Bootstrap

TypeScript

Magento

Gulp

Docker

QA

Контакти:
Web:
https://companybro.com/
E-mail:
contacts@companybro.com
Телефон:
+359 878 550 460

