
   
 

ul. Kossaka 2/B2, 83-000 Pruszcz Gdański   |  (058) 350 80 29   |   entera@entera.pl   |   www.entera.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
       

 

  

    

     

      
       

                

 Copywriting 
 
 

 

 SEM i SEO 
 
 

 

 Projekty graficzne 
 
 

 

 Systemy informatyczne 
 
 

 

 Social media 
 
 
 

 

O nas Co oferujemy 
 
 

Portfolio 

 Strony www 
 
 

 

 Sklepy internetowe 
 
 

 

 Rozwiązania mobilne 
 
 

 

 Multimedia i wideo 
 
 

 

 Projektowanie 3D  

mailto:entera@entera.pl


   
 

ul. Kossaka 2/B2, 83-000 Pruszcz Gdański   |  (058) 350 80 29   |   entera@entera.pl   |   www.entera.pl 

O nas 

 
Od 2008 roku dostarczamy rozwiązania internetowe i systemy informatyczne Klientom w Polsce i za 
granicą. Pomogliśmy efektywnie zaistnieć w sieci wielu firmom. 

Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na efektywne rozwiązania e-marketingowe lecz także na pomoc i 
opiekę techniczną, zarówno w trakcie prac nad projektami, jak i po ich wdrożeniu. 

Nasza oferta jest kierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw oraz organów 
administracji publicznej. Specjalizujemy się w oprogramowaniu typu open source, które pozwala 
uniknąć wysokich kosztów licencjonowania aplikacji ograniczając je jedynie do kosztów wdrożenia. 

 

 

  JAKOŚĆ – testy i ciągła kontrola jakości kodu - do pełnej satysfakcji 

 POUFNOŚĆ – w projekcie uczestniczą tylko dwie strony - Klient i Entera   

UCZCIWOŚĆ – rzetelna informacja o postępach na każdym etapie prac 

LOJALNOŚĆ – nie udostępniamy rozwiązań i pomysłów naszych Klientów konkurencji 

PRZEJRZYSTOŚĆ – szczegóły realizacji, umowa, płatności – wszystko jasne i proste od samego początku 

 

 

Nie proponujemy kompromisów ograniczających funkcjonalność 

Każdy projekt przechodzi wielowarstwowe testy 

Pełna gwarancja na wszystkie realizacje 

Zgodne z potrzebami Klienta wsparcie techniczne 

Bezpłatne szkolenia w zakresie dostosowanym do potrzeb Klienta 
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Co oferujemy 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

strony www 
strony korporacyjne, firmowe, 
eventowe, produktowe, mini 
strony, portale informacyjne, 
społecznościowe, systemy 
ogłoszeniowe, aukcyjne 

sklepy internetowe 
sklepy z CMS, projekty 
modułowe umożliwiające łatwy 
rozwój i zarządzanie, płatności 
on-line, platformy e-learningowe 

rozwiązania mobilne 
nowe strony www standardowo 
wyposażamy w wersje mobilne, 
projektujemy mobilne wersje dla 
istniejących stron internetowych, 
programujemy aplikacje dla 
systemów mobilnych, widgety 

projektowanie graficzne 
prezentacje, bannery, 
logotypy, katalogi, foldery, 
teczki, wizytówki, ulotki, spoty 
reklamowe, layouty graficzne 
stron www 

projektowanie 3D 
modelowanie, animacja, wideo, 
3D optyczne-przestrzenne, 
wizualizacja produktów, wnętrz, 
przestrzeni, projektowanie 
graficzne oraz budowanie stron 
www 3D w nowoczesnych 
technikach trójwymiarowych 

systemy informatyczne 
CMS, CRM, Intranet itp. 
systemy prezentacyjne, 
katalogowe, rejestracyjne 

social media 
profile na portalach 
społecznościowych, 
społeczność wokół firmy, 
aplikacje (quizy, gry, aplikacje 
użytkowe), firmowe portale 
społecznościowe, kampanie 
promocyjne, działania PR 

Multimedia (wideo, 
widgety, flash) 
prezentacje wideo, animacje, 
podkład muzyczny i dźwiękowy, 
interaktywne katalogi 
produktów, przewodniki 
multimedialne copywriting 

blogi, teksty na strony 
firmowe, artykuły 
fachowe, felietony, 
wywiady, opisy, teksty 
reklamowe, reportaże, 
newsy, opieka redakcyjna 
i edytorska portali 

SEM i SEO 
optymalizacja kodu strony, 
działania marketingowe w 
wyszukiwarkach (np. w Google 
AdWords), odpowiednia budowa 
witryny 
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Portfolio – wybrane realizacje 

 

 
Korporacyjna strona www z 
wbudowanym sklepem dla 
światowej marki Daniel Le 
Chocolates Belge 
 
 http://daniel.wordpressbc.com 

 

 

 

 
WellDone Dobre Rzeczy to marka 
ekskluzywnych, zabawnych 
gadżetów wykonanych z 
naturalnych materiałów 
popierająca ideę designu 
odpowiedzialnego społecznie. 
 
http://welldone.co 

  
Strona www Profesjonalnej Kliniki 
Urody i Zdrowia Spameed z 
Gdańska. Dedykowany system 
rezerwacji usług on-line i SEO. 
 
http://spameed.pl 

 

 
Strona www sieci Szkół Rodzenia 
Super Mama. Oferta szkoleniowa i 
plan lekcji w postaci dedykowanej  
aplikacji. 
 
http://supermama.net.pl 

 

 

  

 

 
Rezerwacjeswidnica.pl - portal 
umożliwiający zarezerwowanie 
usług, biletów i obiektów online. 
Jedną z funkcji jest potwierdzanie 
rezerwacji za pomocą sms. 
 
http://rezerwacjeswidnica.pl 
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