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Firma oferuje usługi z zakresu projektowania grafiki do stron internetowych, projektowania analitycznego i graficznego serwisów internetowych oraz aplikacji internetowych, a także projektowania poligrafii.
Założycielka firmy – lat 31, z wykształcenia
mgr matematyk informatyk, od 6 lat profesjonalnie zajmuje się grafika komputerową. Zawsze
pracowała jako niezależny profesjonalista i od lat
budowała wizerunek oraz bazę klientów. Jej zainteresowania to nowe technologie komputerowe
i wszelkiego rodzaju grafika komputerowa. Zainteresowania pozazawodowe to astrologia i sport.
Technologie komputerowe i komunikacyjne
pozwalają na organizację pracy w domu i zdalną obsługę klientów. Taki system pracy pozwala oszczędzać wiele czasu, ograniczać spotkania
z klientami do minimum, co z kolei przyspiesza
zakończenie projektu. Jednocześnie jest to duża
oszczędność kosztów firmy i stwarza nieograniczone możliwości rozwoju. Główni kontrahenci
to firmy zagranicznie z siedzibami w innych krajach, takich jak: Wielka Brytania, USA, Katar, Południowa Afryka. Firma obsługuje tylko jednego
klienta lubelskiego. Jedyny minus pracy z klientami to różnice stref czasowych, co utrudnia kontakt z niektórymi krajami.

forma rozliczania podatkowego i sprzęt, na którym pracuje (sprzęt został zakupiony w sierpniu
2010). Klientów zdobywa z polecenia. Od otwarcia
działalności nie zabiega o nowych klientów, projektów jest na tyle dużo, że korzysta z pomocy grafików freelancerów („wolnych strzelców”).
Obroty finansowe firmy są wysokie. Nawiązano kontakty z klientem z Bliskiego Wschodu, dla
którego wykonano projekt portalu sprzedaży/wynajmu nieruchomości; utrzymywana jest współpracy z firmą z Daho. Rozpoczęto też współpracę
z grupą reklamową Avocado w Gdyni. Podpisane jest przedłużenie kontraktów na kolejne 2 lata
z głównym odbiorcą – brytyjską firmą Proofhq
(www.proofhq.com).
Założycielka jest entuzjastką takiego stylu
pracy. Stwierdza bardzo krótko, ale wymownie:
„Polecam wszystkim mój model pracy. Wymaga
dyscypliny ale każda działalność własna wymaga zaangażowania. Pracuje się bardzo wygodnie
i można się rozwijać nieograniczenie”.

Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2010. Właścicielka kontynuowała współpracę z poprzednimi
klientami. Pod względem formalnym zmieniła się
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