
SITEUL
MEU

COMENZI

DACĂ IŢI PLACE CEEA CE FACI NU O SĂ MUNCEŞTI NICIO ZI!



VARA LUI 2008 NEA ADUS CU EA PRIMELE PROIECTE MARI.

2008 - Primul magazin online creat de echipa End So Design: Cosma-Husqvarna.ro;
2009 - Prima companie mulnațională adăugată la portofoliu: Synevo.ro;
2010 - S-a dublat numărul de clienți;
2011 - Am ans cifra de afaceri de 100.000 €, o etapă importantă în dezvoltarea
            End So Design;
20122012 - Creșterea numărului de clienți și a cifrei de afaceri connuă;
2013 - Am dezvoltat un parteneriat permanent cu o companie olandeză.
            Parteneriat care connuă și astăzi. 
2014 - Ne-am exns colaborările internaționale și am oferit consultanță de
            arhitectură soware pentru un proiect care ar gesona întregul sistem de
            asistență socială din Franța.
2015 - A debutat cu un nou proiect internațional de comunicare de p API cu
            Ama            Amazon.
2016 - Primul magazin online pe plaorma Wordpress (Raobooks.com)
            integrat cu ERP-ul SAP. 

EVOLUŢIE



ÎN 2008 ECHIPA ERA 
FORMATĂ DIN 3 OAMENI:

un designer,
un programator și un 
manager de proiecte.

ÎNCĂ NE DEZVOLTĂM!

 programare pentru cele mai
      importante și performante 
      plaorme ulizate în acest
      moment;
 arș desenatori în zona de
      creație și design;
  specialiș markeng online;
 project manageri.

ÎN 2016 ECHIPA NOASTRĂ 
este formată din 14 oameni 
plus colaboratori specializați 

în:

AVEM CLIENȚI DIN TOATE DOMENIILE DE BUSINESS IMPORTANTE:
     Site-uri de prezentare
     Portaluri
     Magazine online
     Website-uri B2B si B2C
     Souri web based specializate
         Zeci de website-uri poziționate
          în primele locuri pe Google (vezi portofoliu).



END SOFT DESIGN OFERĂ O GAMĂ DE SERVICII COMPLETĂ:

 Consultanță de business și
      oportunități online

 Grafic Design

 Web Development

 Markeng Online (Social Media,
      Adwords, SEO)

  Studii de Markeng Online

 Producție și editare video

 Servicii foto

 DTP

 Aplicații pentru mobil

 Hosng

 Înregistrare domenii

  Service IT

 Project Management

CE FACEM:



 Website-uri de calitate folosind “pe bune” ulmele
      tehnologii în domeniu și plaorme CMS populare;

 Servicii grafice personalizate (desen de mâna pe tabletă
     grafică), creavitate și concepte unice;

 Aplicații web personalizate, orice p de aplicații web pentru
     site-ul sau compania ta;

  Servicii Adwords, PR online și servicii de Social Media, Markeng
     Online, SEO (opmizare pentru motoarele de căutare), conform   
     recomandărilor și respectând regulile Google; 

 Plata doar la succes pentru serviciile de opmizare pentru
      motoarele de căutare (SEO);

 Persoane dedicate pentru comunicarea dintre End So Design și
     client în toate etapele dezvoltării proiectului și după ce acesta
     a      a fost finalizat;

 Pentru toate materialele grafice realizate sau ulizate ne asumăm
      întreaga responsabilitate inclusiv contractuală (din punct de vedere al
     drepturilor de autor);

CU CE NE DIFERENȚIEM PE PIAȚĂ:



PESTE

350
CERERI
DE OFERTĂ
de la 20-30
de cereri,
iniţial.

REDESIGN WEBSITE
CU FOCUS PE CONVERSII

CONTRIBUŢIA NOASTRĂ
LA ACEST PROIECT:

• Website
• Usability şi analiză
   creştere conversii
• Publicitate PPC – Adwords
• P• Promovare SEO
• Mentenanţă
• Creare conţinut blog
• Aplicaţii business
   managment

INFORMAŢIILE
POT FI CONFIRMATE DE:

LIPTAK ROMEO
Comercial Manager România

PESTE 20% CREŞTERE
ÎN CIFRA DE AFACERI ÎN PRIMELE LUNI

DIN 2016
faţă de anul precedent cu acelaşi buget de marketing

POVEŞTI DE SUCCES: studii de caz
www.suntech-romania.ro



2014
CIFRA DE AFACERI DE PESTE

3 MIL. DE EURO
DIN CARE 50% FIIND
EFECTUL
PUBLICITĂŢIIONLINE

PESTE 150%
CRESTERE CONVERSII
(solicitări de la potenţialii clienţi)

2016
MODIFICARE
WEBSITE
+ Campanie
   Adwords

INFORMAŢIILE
POT FI CONFIRMATE DE:

DRD. PLEŞCAN IULIAN
Chief Operating Officer

OREN  IANCOVICI
Owner, CEO

CONTRIBUŢIA NOASTRĂ
LA ACEST PROIECT:

• Website
• Usability şi analiză
   creştere conversii
• Publicitate PPC – Adwords
• P• Promovare SEO
• Mentenanţă

POVEŞTI DE SUCCES: studii de caz
www.medicina-intervenonala.ro





Aplicaţie online editor vizual:

www.tonomatograph.com

Magazin online special pentru Grupul Editorial RAO
conectat cu ERP-ul SAP.

www.raobooks.com

CONTRIBUŢIA NOASTRĂ
LA ACEST PROIECT:

• Website

• Tehnologie

• Creaţie

CONTRIBUŢIA NOASTRĂ
LA ACEST PROIECT:

• Magazin online
   conectat cu ERP-ul SAP

• Look spectaculos

• Tehnologii de vârf

POVEŞTI DE SUCCES: studii de caz



DINTRE CLIENȚII NOȘTRI FAC PARTE:
 Synevo – cel mai cunoscut laborator de analize medicale;

 Caranda –  a doua firma in România din domeniul producerii si comercializarii
      bateriilor, acumulatorilor si echipamentelor conexe;

 Suntech  – firmă de top în domeniul tehnicii de umbrire;

 Expert-saltele – unul dintre cei mai mari comercianţi de saltele
     din      din România;

 FasTracKids – cel mai cunoscut set de programe educaționale de
     excepție adresat copiilor între 6 luni și 8 ani;

 Apolodor – cea mai mare companie de construcții și demolări
     din România, cu capital integral românesc;

 Tonomatograf – probabil unul dintre cele mai bune souri online pentru
      grafică;

  RAO – una dintre cele mai mari edituri din România;

 Freeridebikes – un magazin online creat din pasiune pentru biciclete;

 Skela – unul dintre furnizorii principali din piaţa internă de soluţii integrate
     pentru construcţii şi structuri metalice.

PROIECTE REALIZATE: portofoliu



RESPONSIVE WEB DESIGN
 Synevo – cel mai cunoscut laborator de analize medicale

PROIECTE REALIZATE: portofoliu



RESPONSIVE WEB DESIGN
 Caranda –  a doua firma in România din domeniul producerii si comercializarii
      bateriilor, acumulatorilor si echipamentelor conexe

PROIECTE REALIZATE: portofoliu



RESPONSIVE WEB DESIGN
 Suntech  – firmă de top în domeniul tehnicii de umbrire

PROIECTE REALIZATE: portofoliu



RESPONSIVE WEB DESIGN
 RAO – una dintre cele mai mari edituri din România

PROIECTE REALIZATE: portofoliu



RESPONSIVE WEB DESIGN
 Skela – unul dintre furnizorii principali din piaţa internă de soluţii integrate
     pentru construcţii şi structuri metalice

PROIECTE REALIZATE: portofoliu



MULŢUMIM!


