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iCAHIERS
Seria aplikacji edukacyjnych dla dzieci. 
Atrakcyjna grafika i intuicyjna obsługa sprawiają, 
że dzieci sięgają po nie z checią, ucząc się przez 
zabawę.



Acadomia PAU
Testy przygotowujące do hiszpańskiej matury. 
Dzięki aplikacji nasz odbiorca dotarł do 
nowych klientów, wyróżnił się spośród 
konkurencji i  podkreślił nowoczesność swojej 
marki.



testIT
Test w formie pytań zamkniętych - uniwersalna 
aplikacja, łatwa do zaadaptowania na dowolny 
psychotest, test sprawdzający wiedzę lub 
pomagający określić potrzeby odbiorcy.



extranetAPP
Aplikacja usprawniająca pracę terenowych 
przedstawicieli firmy. Dostęp do danych 
klientów z dowolnego miejsca, natychmiastowa 
rejestracja wykonanej usługi, historia zleceń, 
statystyki – wszystko pod ręką w smartfonie.



Multimedialne ćwiczenia i sprawdzenie wiedzy z 
angielskiego przed egzaminem. Dzięki aplikacji 
do przygotowywania się wykorzystać można 
wolne chwile w tramwaju czy autobusie.

TOEIC



BRANDING

Pomagamy firmom zaistnieć na rynku i wyrazić 
wartości, jakimi się kierują. Tworzymy systemy 
identyfikacji wizualnej, które kształtują pozytywny, 
spójny obraz marki i wyróżniają się na rynku.



Profe Directo
Nowa marka edukacyjna w Hiszpanii. Naszym 
zadaniem było włączyć tradycyjne wartości 
kojarzone z nauczaniem w nowoczesny i ciepły 
wizerunek. Świeży i przyjazny obraz marki Profe 
Directo komunikuje - jesteśmy blisko Ciebie.



Erudio
Odważny, niebanalny wizerunek dla francuskiej 
firmy edukacyjnej. Wiele kolorów symbolizuje 
mnogość możliwości, a minimalizm wzmacnia 
przekaz.



Zaproponowaliśmy dużą zmianę wizerunku 
firmy. Postawiliśmy na nowoczesność, dynamikę 
i funkcjonalność. Odświeżone logo i nowa 
strona www komunikują potencjalnym klientom 
"jesteśmy skuteczni" i zachęcają do złożenia 
zapytania o ofertę.

Atut



Foundation Acadomia
Fundacja Acadomia wspiera edukację 
dzieci w Afryce - nowa strona pomaga 
budować zaufanie, prezentuje dokonania 
fundacji i zachęca odwiedzających do 
zaangażowania się w pomoc.



STRONY INTERNETOWE

Strony www dla firm, chcących mocno zaznaczyć 
swoją obecność w Internecie. Tworzymy witryny 
w oparciu o najnowsze technologie, także dla 
urządzeń mobilnych.



Acadomia
Projekt skierowany do wyrobionego odbiorcy, 
świeży i nowoczesny. Wysoce wyróżniająca się 
strona o mocnym przekazie daje naszemu 
klientowi ogromną przewagę nad konserwatywną 
konkurencją.



Profe Directo
Naszym zadaniem było pomóc w wypromowaniu 
nowej usługi na skostniałym rynku prywatnej 
edukacji w Hiszpanii. Zbudowaliśmy nowoczesną 
i przyjazną witrynę, zgodną z filozofią klienta – 
„bliżej Ciebie”.



ATUT
Strona firmy zajmującej się personalizacją produktów 
reklamowych. Głównym zadaniem witryny jest pokazanie całej 
gamy możliwości firmy, nakłonienie odwiedzających do złożenia 
zapytania o cenę i wyróżnienie się na tle konkurencji, co 
osiągnęliśmy, stawiając na funkcjonalność i niebanalny wygląd.



www.digiv.pl

info@digiv.pl

+48 797 344 708

+48 58 355 40 25
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