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Od 2001 roku z wielką pasją zajmujemy się pozycjonowaniem i tworzeniem unikatowych stron
internetowych. Mamy blisko dwustu zadowolonych klientów (w większości z Katowic i terenu śląska) dla
których przygotowaliśmy nowe strony WWW, a którzy stanowią naszą najlepszą rekomendację. Wiedza i
doświadczenie, które zdobyliśmy w tym okresie, pozwalają nam oferować sprawdzone rozwiązania bardzo
wysokiej jakości - ważną cechą naszych stron internetowych jest łatwy w obsłudze system CMS, zwany
inaczej systemem zarządzania treścią. Dzięki niemu, do aktualizacji tworzonych przez nas stron internetowych
wystarcza podstawowa umiejętność obsługi komputera. Realizujemy komplet usług związanych z budową
strony internetowej - poczynając od projektu graficznego strony WWW, poprzez jej umieszczenie w
internecie - czyli hosting, obsługę techniczną domeny, aż do pozycjonowania i regularnej aktualizacji strony
internetowej. Poprowadzimy Państwa przez całą drogę tworzenia najlepszej wizytówki Waszej firmy.
Przykłady wykonanych stron internetowych prezentujemy na naszej stronie w dziale Realizacje - zapraszamy
do oglądania i bezpośredniego kontaktu. Teren na którym koncentrujemy swoją działalność to: Katowice,
Śląsk, Chorzów, Sosnowiec, Bytom, Tarnowskie Góry, Tychy, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza i inne. Ponadto
świadczymy usługi opieki informatycznej dla firm. W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy
fachową pomoc w bieżącej opiece nad całą infrastrukturą informatyczną firmy (serwery, stacje robocze,
okablowanie sieciowe). Usługi najczęściej świadczymy w oparciu o umowy serwisowe. Oferujemy również
doraźną pomoc w usuwaniu awarii i innych problemów.
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