


�наше бачення 
Ми прагнемо створювати 
досконалі рішення. Рішення, яким 
ми зможемо пишатися. 



У нас великий досвід реалізації інтернет-проектів різного рівня складності та дизайнерських рішень. 
Наш девіз – надійність, якість та комплексний підхід. 
Звернувшись до Еtnosoft ви отримаєте надійних партнерів та презентабельний продукт. Ми офіційно зареєстрована юридична 
особа, а в якості нашої роботи можна пересвідчитись, переглянувши наше портфоліо. 
 

ПРО НАС 



�ми створюємо 
- Корпоративні вебсайти 
- Інтернет-магазини 
- Портали 
- Персональні сторінки 
- Веб-сервіси 



�ми створюємо 

 
- Логотипи 
- Фірмовий стиль 
- Дизайн 



�Наше портфоліо  
 
 

ви можете переглянути на нашому 
сайті : http://etnosoft.net/portfolio/ 



Наша історія 

9 клієнтів  
за перший рік роботи 

Понад 100  
проектів  

Засновано 
Etnosoft 

���� 
2012 

Сьогодні 

Ми постійно зростаємо, кількісно та якісно:. 

16 клієнтів 
 наступного року 

2013 

� 



 Наші клієнти 

4 

80+ 

40% 
Клієнтів реалізують 
більше 1 проекту, 
звертаються до нас 
повторно. 

75% 
замовників 
приходять до нас за 
рекомендаціями 
наших клієнтів 

5 

6 

� 
2 



WEB РОЗРОБКА 

При здачі проекту ми передаємо всі 
доступи та паролі, а також код в 
повному обсязі. Реєстрація доменів 
виключно на ім’я клієнта. 

Повний контроль 

При потребі ми надаємо клієнту 
хостинг (географічне розташування 
серверів – Німеччина) 

Хостинг 

Ми надаємо 30-денний гарантійний 
термін на зданий проект, впродовж 
якого безкоштовно усуваємо всі 
виявлені недоліки. 

Технічна підтримка 



МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ 
Особлива увага приділяється мобільним пристроям, які стають все 
більш популярними засобами підключення до мережі.  

32% 
Користувачів використовує 
 комп’ютери 

68% 
Користувачів використовує мобільні 
пристрої 
 

48% 
Користувачів використовує  
комп’ютери 

52% 
Користувачів використовує мобільні 
пристрої 
 

США та Європа 

Україна 



* Процес роботи над проектом 

Ідея 

Концепція 

Дизайн Розробка 

Тестування 

Фінальний 
продукт 

Прототипи 

Технічне 
завдання 

Ідея 

Дизайн 

Розробка 

Технічна підтримка 



Наш досвід роботи з графікою та web-дизайном:  

� 



Наш досвід роботи з web-технологіями:  

� 



Наш досвід інтеграції соціальних мереж:  

� 



Наш досвід роботи з фреймворками та CMS:  

� 



Наші переваги 
Відповідальність 

Надійність та пунктуальність 

Досвід  

Креативність 



 +380636290196 
 
 
info@etnosoft.net 
 
 
 

www.etnosoft.net 
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