


O NAS 

Firma DKK Development działa od 2014 roku w 
branżach aplikacji rozrywkowych, biznesowych 
oraz medycznych. To, co wyróżnia nas spośród 

konkurencji, to kreatywność oraz indywidualne 
podejście do każdego projektu.  

 

Wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenie, 

a także, zamiłowanie do tego co robimy 
przekłada się na jakość oferowanych usług. 



OBSZAR DZIAŁALNOŚCI 

Aplikacje biznesowe Gry mobilne i desktopowe Strony oraz serwisy 

internetowe 

Wizualizacje 3D i 

spacery wirtualne 

Szkolenia i warsztaty Aplikacje medyczne 

i rehabilitacyjne 

Wirtualna 

rzeczywistość 



DLACZEGO MY? 

Pomimo krótkiego stażu na rynku, firma 
dynamicznie rozwija się, stale poszerzając 
obszar swojej działalności. Dzięki współpracy z 

zaprzyjaźnionymi firmami oraz jednostkami 
badawczymi (w tym uczelnie wyższe) jesteśmy 
w stanie sprostać każdemu zadaniu.  Tylko w 
pierwszym roku działalności firma stworzyła 6 

autorskich aplikacji zdobywając wysokie 
miejsca w rankingach na całym świecie.  

Hackathon 2015 
II miejsce 



DLACZEGO MY? 

Kolejnym dużym sukcesem jest współpraca z 

dwoma rzeszowskimi uczelniami wyższymi 
oraz ścisła współpraca z korporacją Ruukki, 
która zwieńczona została wdrożeniem 
autorskiego produktu Roof Painter w dwóch 
krajach Unii Europejskiej. 

Warsztaty i szkolenia 



TECHNOLOGIE 



WYBRANE APLIKACJE MOBILNE 



ROOF PAINTER 

Aplikacja Roof Painter ma za zdanie stworzyć 

wizualizację dachu na istniejących już budynkach, 

jak również pracę na gotowych projektach 

wgranych w program.  

 

Dzięki zastosowaniu wiodącego silnika dostępny jest 

na wszystkie możliwe platformy.  

iOS Android Windows 



SIMPLE WALLET 

Aplikacja Portfel firmy DKK pozwala w prosty sposób 

zabezpieczyć wszystkie twoje hasła i cenne dla 

Ciebie informacje. Nasz program pozwala w prosty 

sposób tworzyć notatki i robić zdjęcia, które kodują 

się w aplikacji, a nie w galerii telefonu.  

 

Dostępny w językach: polski, angielski, niemiecki, 

hiszpański, rosyjski, chiński. 

iOS Android 



FACE SMASH 

Nienawidzisz swojego szefa? Twój były jest 

kretynem? Znajomy cię wkurzył? Pozbądź się tych 

negatywnych emocji! Zafunduj im FaceSmash i 

poczuj się lepiej! To bardzo proste – wybierasz 

zdjęcie, ładujesz je do aplikacji, a następnie za 

pomocą dłoni damskich lub męskich obijasz twarz – 

do wyboru m.in. strzał „z pięści” i „z liścia”. 

iOS Android 



WILDY JIMI 

Wildy Jimi - Space, to pierwsza z serii gier, w której 

główna postać jest włochatą kulką o tytułowym 

imieniu. Jest to platformowa gra, podczas której 

zdobywamy punkty pozwalające na 

odblokowywanie kolejnych poziomów lub 

udoskonalanie swojej postaci - od dodatkowych 

mocy i atrybutów aż po wygląd Jima, którego od 

początku do końca gracz może stworzyć sam!  

iOS Android Windows 



MATH REFLEX 

MATH REFLEX to aplikacja, która pozwala sprawdzić, 

jak szybko jesteś w stanie rozwiązywać działania 

matematyczne. Do wyboru różne poziomy 

działania, w zależności od Twoich zdolności 

matematycznych. Czas nie gra roli, długość 

rozgrywki zależy od ilości popełnionych błędów. Im 

więcej poprawnych odpowiedzi, tym dłuższa gra! 

iOS Android 



STRONY INTERNETOWE 



WOJCIECH JACHYRA PHOTOGRAPHY 

wojciechjachyra.com 



PODKARPACKI KLUB GOLFOWY 

pkgolf.pl 



NOVA PARTNERS 

novapartners.pl 



DEVKOL 

devkol.pl 



GRUPA ROGALA 

gruparogala.com 



HAVEN.LAND 

haven.land 



dobreprogramy.pl Gazeta Wyborcza 

MEDIA O NAS 



ZAUFALI NAM 

„Zwracając się do firmy DKK miałem plan na swoją własna stronę internetowa. Po wnikliwej analizie mojego 

pomysłu projektant udoskonalił mój pomysł uwzględniając wszystkie aspekty, które przedstawiłem na samym 

początku. Profesjonalizm oraz artyzm idzie tutaj w parze.  

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy i szczerze polecam firmę DKK Development.” 

Wojciech Jachyra  

– Wojciech Jachyra Photgraphy 

Podstawą kontaktów z DKK jest rzetelność, fachowość, które 

połączone są z osobistym zaangażowaniem we współpracę oraz 

wyczuleniem na indywidualne potrzeby Klienta. Usługi świadczone są 

zawsze ku naszemu zadowoleniu, terminowo i bez zastrzeżeń, z 

zachowaniem należytej zawodowej staranności. Dzięki temu Firma 

zyskała u nas bardzo dobrą opinię pozwalającą polecić ją jako 

sprawdzonego Partnera. 

Łukasz Kulig 

- NovaPartners 

„Firma DKK to nasz sprawdzony partner technologiczny. Znając ich 

możliwości i doświadczenie wiem, że możemy na nich liczyć nawet 

przy najtrudniejszych projektach. Dobra komunikacja i wysoka 

jakość pracy to cechy, które odróżniają ich od konkurencyjnych 

firm.” 

 

Sławek Szewczyk 

- MobiTouch 



ZAUFALI NAM 



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

NIP: 8172175669 

REGON: 181116682 

 

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny - p. 204 

Jasionka 954 

36-002 Jasionka 

  

Biuro 

+48 665 774 174 

office@dkk-development.com  

DKK Development 


