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REFERENCJE

W 2011 roku
internetową.

Poszukując

firmę

rozmów

postanowiliśmy

przebudować

mogącej zrealizować

firmy

webSylium. W trakcie

profesjonalizmem oraz
realizacje doskonale

dużą

trafiły

naszą

stawiane cele

negocjacji firma

wiedzą

dotychczasową

merytoryczną .

został

W ramach zlecenia firma webSylium

wsCMS

wymagania,

w

przez

firmę

jego rozbudowy o nowe,

sprawiły, że

powierzony firmie webSylium .

zależało

nam aby

dopasowany do naszych potrzeb. System

webSylium doskonale realizuje stawiane przez Nas

szczególności :

dystrybutorów. Dodatkowo w

do
się

wykonała profesjonalną stronę internetową

będzie

autorski system CMS, który

wdrożony

wykazała

Ponadto ich dotychczasowe

z systemem CMS oraz oryginalny projekt graficzny strony. Bardzo
otrzymać

zaprosiliśmy

webSylium

w nasze gusta estetyczne. Te wszystkie cechy

projekt i wykonanie naszej nowej strony

stronę

katalog

każdym

niezbędne

produktów

momencie

oraz

system

możemy liczyć

na

wyszukiwania

pełne

wsparcie dla

funkcje .

Wszystkie zgłaszane przez Naszą firmę uwagi/wymagania były natychmiast
realizowane z zachowaniem bardzo wysokiej jakOŚCi produktu. Całość prac nad stroną
internetową przebiegała

wzorowo i bez

żadnych zastrzeżeń,

firmie webSylium jak najlepsze rekomendacje i
kwalifikację

w

branży

polecić ją

jako

co pozwala nam

firmę posiadającą

internetowej oraz sprawdzonego partnera biznesowego.
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