
Część  projektów wykonanych w latach 2018 - 2021 których jestem projektantem/wykonawcą: 

 bip.pfron.org.pl    - Biuletyn Informacji Publicznej PFRON 
 pfron.org.pl      - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
 dostepnosc.pfron.org.pl   - rządowy serwis dostępności  PFRON 
 lob.pl      - sklep autoryzowanego dystrybutora zamków, kłódek, wkładów  
 clematis.com.pl     - serwis i sklep hodowli kwiatowych 
 paulmann.pl    - sklep lamp i oświetlenia  
 greenworkspolska.pl    - sklep robotów, kosiarek, nożyc do trawy, żywopłotu 
 langelukaszuk.pl    - serwis i sklep narzędzi, elektronarzędzi, czujników ruchu 
 grupaidea.pl     - strona agencji reklamowej 
 promosensi.pl     - serwis integracji sensorycznej dla niemowląt i wieku przedszkolnego 

aida.de    - serwis rezerwacji biletów i obsługi statków pasażerskich 
neuetaxe.com     - serwis sprzedaży skrzypiec, wiolonczeli, altówek, smyczków 
dpjw.org    - serwis Niemiecko-Polskiej Współpracy Młodzieży 

 bardziejkochani.pl    - fundacja pomocy osobom z zespołem Downa    
ersasoft.de    - strona lidera w zakresie wymiany danych Excel, SAP 
ngkntk.com    - serwis producenta świec zapłonowych, żarowych oraz sond lambda  
osinger-grafik.at  - strona grafika, ilustratora, malarza   

 silloptics.de   - serwis lidera w dziedzinie optyki laserowej 
 actief-personal.de  - serwis pośrednictwa pracy 

afag.de     - serwis organizatora targów, kongresów, imprez publicznych 
 grindtec.de    - serwis targów, kongresów, imprez międzynarodowych  

americana.de   - serwis targów w Augsburgu 
consumenta.de   - serwis targów, centrum wystawowe 
labor-ls.de    - laboratorium kosmetyków oraz produktów spożywczych 
planet-beruf.de   - rządowy serwis urzędu pracy  

 odzyskwa.eu    - sklep z odnawialnymi źródełami energii 
kreontravix.pl   - serwis branży farmaceutycznej 
swingfashion.pl   - sklep odzieżowy  
performingcenter.at  - serwis szkoły tańca 
siemens-info.com  - strony konferencyjne Siemensa 
pnwm.org   - serwis Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

 

Część  projektów wykonanych w latach 2015 - 2018 których jestem projektantem/wykonawcą: 

 campusprint.ch   - aplikacja zamawiania wydruków online 
 emmar.pl    - strona agencji reklamowej 
 projektownik.eu    - fundacja pomocy osobom z zespołem Downa  
 businessvorort.de  - serwis społecznościowy  
 neocate.de     - serwis farmaceutyczny   
 nutrini.de     - serwis dietetyczny, żywienia niemowląt  
 kuehneundvogel-pa.de    - serwis technologii napędów oraz automatyzacji procesów 
 marc-hinze.de    - serwis stomatologiczny 
 bandher.com   - serwis ogłoszeniowy  
 usmiechna5.com.pl  - serwis stomatologiczny 
 kathreinerle.de   - serwis fotograficzny 
 fredkuester.de    - serwis o warsztatach, szkoleniach, coaching 
 dr-enssle.de     - serwis stomatologiczny   
 dokan-air.com   - serwis izraelskich linii lotniczych, obsługa, rezerwacja online pasażerów 

deutsche-finance.de  - serwis korporacyjny niemieckiej grupy finansowej  
bassgutscheine.de  - serwis e-commerce z kuponami rabatowymi  



Część  projektów wykonanych w latach 2012 - 2015 których jestem projektantem/wykonawcą:   

frankengarage.de      - serwis dealera samochodów Toyota 
 zaplanujreklame.pl   - serwis na wzór Allegro, Groupon, giełda ofert reklamowy  
 adlerolesch.de     - serwis architektoniczny  
 encn.de    - serwis odnawialnych źródeł energii 

adamed.com.pl   - serwis branży farmaceutycznej   
 timecraft.de      - serwis agencji pośrednictwa pracy  
 campuswelt.ch    - serwis studencki 
 
 
Część  projektów wykonanych w latach 2007 - 2012 których jestem projektantem/wykonawcą: 

comes.com.pl       - serwis korporacyjny firmy COMES oraz sklep B2B  
     aristo.pl         - serwis i sklep produktów firmy ARISTO 
      mio.com.pl         - strona i sklep nawigacji 
      orika.pl           - strona korporacyjna, obsługa serwisowa zgłoszeń 
      voxan.pl         - serwis i sklep sieci sprzedaży technologii mobilnych 
      carneo.com.pl        - strona i sklep inteligentnych odkurzaczy 
      brytonsport.pl         - strona i sklep nawigacji dla rowerzystów 
 videotesty.pl    - portal z recenzjami video, poradami na temat mobilnego sprzętu 
 
 
Część projektów wykonanych w latach 2000 - 2007 których byłem projektantem/wykonawcą: 

      lot.com    - serwis linii lotniczych, moduł rezerwacji online, praca zespołowa  
pkp.pl       - serwis kolei państwowych, moduł rezerwacji online, praca zespołowa 

      anixe.pl       - strona korporacyjna  
      aero.pl     - serwis turystyczny, rezerwacje online samochodów, hoteli, samolotów 

flug.de     - serwis turystyczny, rezerwacje online samochodów, hoteli, samolotów 
travel-overland.de  - serwis turystyczny, rezerwacje online biletów 

 
 
 
 


