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Пропонуємо економічно вигідні рішення для креативного дизайну, ефективної веброзробки та практичних мобільних додатків

ІСТОРІЯ OTAKOYI

ПРО НАС
Компанія OTAKOYI була заснована у 2011 році у Львові, коли п'ять колег зрозуміли, що
настав час використати їхній професійний досвід та почати будувати глобальні сервіси,
які будуть виділятися з натовпу. Вони мали на меті створити захоплюючі, прибуткові та

УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ

успішні продукти, які були б не лише високоякісними, але також і виглядали б вражаюче.
Сьогодні OTAKOYI пропонує широкий спектр послуг, орієнтованих головним чином на
веб-розробку, розробку мобільних додатків, а також UI/UX дизайн. Ми пропонуємо як
повноцінне створення продукту з нуля, так і рішення по аутсорсингу та лізингу
персоналу.
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01 ВЕБ-РОЗРОБКА

01 АУТСОРСИНГ

Налаштуйте контакт зі своїми клієнтами в

Наша досвідчена команда готова допомогти вам

Інтернеті через сучасний веб-сайт, створений

запустити клієнто-орієнтований продукт і мати

нашими професійними веб-розробниками.

змогу керувати своїми операціями коли і як вам

LARAVEL

зручно.
БАЗИ ДАНИХ

02 МОБІЛЬНА РОЗРОБКА

02 ВИДІЛЕНІ КОМАНДИ

Ми використовуємо практичні рішення для

Ваша довірена компанія з розробки програмного

мобільних пристроїв, щоб сприяти зростанню

забезпечення, яка піклується, щоб ваш бізнес

вашого бізнесу та визнанню бренду.

процвітав.

03 UI/UX ДИЗАЙН

MYSQL

03 РОЗРОБКА MVP

Давайте спроектуємо та розробимо винятковий

Це найкращий спосіб затвердити свою ідею і

цифровий досвід для ваших клієнтів.

досягти поставлених цілей з меншими ризиками.

МОБІЛЬНА РОЗРОБКА

REACT
NATIVE

FLUTTER

ЩО ПРО НАС КАЖУТЬ ІНШІ

НАШІ
КЛІЄНТИ

Зовнішні клієнти дуже задоволені. Ефективне комунікація та
управління проектами зі сторони OTAKOYI знизили
навантаження по підтримці для клієнта. Команда OTAKOYI
наполегливо працює над дотриманням термінів і вирішенням
проблем, беручи повну відповідальність за те, що робить.
Tobias Sturesson
CEO, FERVENT

Всі внутрішні та зовнішні відгуки були позитивними. OTAKOYI
надає відданих та працьовитих експертів. Їх оперативність
стимулювала постійну взаємодію. Під час роботи з OTAKOYI, клієнти
можуть очікувати побачити гнучку та готову до кооперації команду.

Alex Reizer
PRODUCT MANAGER, KADABRA

БІЛЬШЕ ВІДГУКІВ НА CLUTCH.CO

НАШІ
ПРОЕКТИ

НАШІ ПРОЕКТИ

ПАЛИВНА ЕНЕРГЕТИКА

OKKO
БІЗНЕС / КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ

Оновлення та покращення корпоративного веб-сайту
для однієї з найвідоміших компаній України - OKKO.
Команді OTAKOYI вдалося створити інноваційний та
якісний веб-сайт, який відповідає іміджу та політиці
відомого бренду. Користувачі сайту можуть знайти
інформацію та новини компанії, відкриті вакансії,
тендери, контакти, соціальні проекти та багато іншого.

okko.ua

НАШІ ПРОЕКТИ

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ

FISHKA
БІЗНЕС / КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ

Веб-сайт для відомого українського сервісу FISHKA, на
якому користувачі можуть з легкістю стежити за
актуальними акціями, переглянути винагороди,
долучитись до благодійних ініціатив та багато іншого.
Сайт має легкий та креативний дизайн, який повністю
відповідає поставленій меті.

myﬁshka.com

НАШІ ПРОЕКТИ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ROSHEN
БІЗНЕС / КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ

Корпоративний веб-сайт одного з найбільших
кондитерських підприємств у Східній Європі. Він має
чіткий та простий у навігації інтерфейс, який
покращує досвід користувача. Веб-сайт відображає
асортимент продукції ROSHEN та дозволяє
переглянути будь-яку важливу інформацію про
соціальні проекти чи виробничі тури.

roshen.com

НАШІ ПРОЕКТИ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ASCANIA PACK
САЙТ-КАТАЛОГ

Веб-сайт для лідера українського ринку по
виробництву і експорту меду та фасованої продукції.
Він має розумний та простий у навігації електронний
каталог, який надає інформацію про товари та сприяє
їх продажу.

ascania-pack.com

НАШІ ПРОЕКТИ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

KONTI
БІЗНЕС / КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ

Корпоративний веб-сайт для одного з найбільших
виробників кондитерської продукції в Україні.
Асортимент компанії налічує 200 товарних
найменувань, які можна переглянути на сайті. Також
користувачі сайту мають змогу дізнатися більше про
історію компанії, переглянути експортні дані,
слідкувати за медіа ресурсами та інше.

konti.ua

НАШІ ПРОЕКТИ

НЕРУХОМІСТЬ

FLATIKO
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРЕНДИ ЖИТЛА

Веб-сайт, на якому люди можуть шукати квартири в
Києві, без будь-якої допомоги з боку ріелторів.
Орендар і орендодавець можуть легко зв’язатися
один з одним і скласти угоду. Це надзвичайно
корисно для обох сторін, оскільки орендарі не
повинні платити чималі ріелторські збори, а
орендодавці отримують більше запитів.

flatiko.com

НАШІ ПРОЕКТИ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ENZYM
БІЗНЕС / КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ

Корпоративний веб-сайт для українського
підприємства, яке є лідером України на ринку
дріжджового продукту, а також масштабним
експортером у країни Європи. Головними принципами
компанії є висока якість, сучасне виробництво, та
екологічність, і все це команді OTAKOYI вдалося
відобразити на корпоративному сайті компанії.

enzym.com.ua

НАШІ ПРОЕКТИ

МЕДИЦИНА

ARK CRYO
БІЗНЕС / КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ

Веб-сайт компанії, що спеціалізується на доставці
матеріалів для штучного запліднення. OTAKOYI
створив сайт, який дозволяє будь-якому користувачеві
ознайомитись з процедурою відвантаження,
завантажити відповідні документи, замовити доставку
та відстежити замовлення.

arkcryo.com

НАШІ ПРОЕКТИ

НЕРУХОМІСТЬ

INTERIOR DESIGN
БІЗНЕС / КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ

Ми створили цей креативний та привабливий вебсайт для не менш креативного агентства дизайну
інтер’єрів, яке розташоване Львові. Тут користувачі
можуть переглянути портфоліо дизайнерів, прочитати
блог, дізнатися про наявність вільних вакансій та
заповнити короткий бриф, щоб домовитись про
подальшу співпрацю.

kmdesignlab.com

НАШІ ПРОЕКТИ

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

EVERLEGAL
БІЗНЕС / КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ

Веб-сайт для незалежної української юридичної фірми
EVERLEGAL, на якому можна переглянути їхню
корпоративну політику, склад команди, а також
юридичні практики. Цей сайт характерний
мінімалістичним і водночас привабливим дизайном,
який демонструє прагнення EVERLEGAL до успіху і
досконалості.

everlegal.ua

НАШІ ПРОЕКТИ

РОЗВАГИ ТА ДОЗВІЛЛЯ

LISLIS
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Веб-сайт, на якому батьки можуть придбати прості,
але креативні іграшки з дерева для своїх дітей. Він
пропонує широкий спектр виробів з натуральної
необробленої деревини. Ці іграшки допомагають
розвинути у дітей дрібну моторику та уяву, а також
логічне та образне мислення.

lislis.toys

ГОТОВІ РОЗПОВІСТИ ПРО ВАШУ БІЗНЕС ІДЕЮ?

ДАВАЙТЕ
ПОГОВОРИМО!

ГОТОВІ РОЗПОВІСТИ
ПРО ВАШУ БІЗНЕС
ІДЕЮ?
УКРАЇНА
ГОЛОВНИЙ ОФІС

Хочете обговорити ідею свого продукту чи
партнерство? Ми завжди готові допомогти

E-MAIL

hello@otakoyi.com

ВЕБ-САЙТ

otakoyi.com

Львів, вул. Залізнична, 20, 79018

+38 098 563 81 90

ОАЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
Дубай (Dubai), The Regal Tower,

Сергій Лавриненко

Happiness Street, Ofﬁce 2310

CEO

+971 56 372 6550

SL@OTAKOYI.COM

ШВЕЦІЯ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
Мальме (Malmö), Torpgatan, 7, 21152

+46 73 528 00 47

Галина Харамбура
COO

HK@OTAKOYI.COM

