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Komfort: Platforma B2C w technologii PWA / Headless
Wdrożenie Magento 2 Commerce z elementami omnichannel

komfort.plCase Study

• Wdrożenie Magento 2 Commerce w 
podejściu Headless / PWA

• Dedykowana integracja z SAP ERP

• Integracja z sekcją „Inspiracje” na stronie

• Możliwość zamówienia usług np. montaż, 
pomiar, cięcie, obszywanie

• Omnichannel: możliwość sprawdzenia 
dostępności produktu w salonie i odbioru 
w salonie (Click & Collect)

• Współpraca w zakresie UX, wdrożenia 
i utrzymania platformy
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• Nowoczesny design strony 
internetowej zoptymalizowany dla 
urządzeń mobilnych i komputerów w 
zakresie wydajności i ścieżki konwersji. 

• Rozszerzenie asortymentu 
produktów i usług, dzięki czemu 
udało się poprawić współczynnik 
konwersji.

• Pełna integracja z SAP w zakresie 
uzupełniania katalogu produktów i 
cennika – ponad 30,000 produktów 
dziennie z szybkim procesem importu i 
reindeksacji danych.

• Integracja z narzędziami 
analitycznymi i sztuczną inteligencją 
umożliwiającą targetowanie kampanii 
oraz analizę zachowań klientów, co 
podnosi skuteczność kampanii 
promocyjnych.

Komfort: Platforma B2C w technologii PWA / Headless

komfort.plCase Study
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• Możliwość tworzenia dedykowanych 
stron produktowych – ‘landing pages’, 
również do akcji promocyjnych.

• Optymalizacja ‘landing page’ tak, aby 
wzbogacić doświadczenia klienta I 
zwiększyć współczynnik konwersji.

• Połączenie ‘landing page’ z analityką 
danych, umożliwiające prowadzenie 
dedykowanych kampanii promocyjnych i 
remarketingowych.

• Możliwość samodzielnego tworzenia 
promocyjnych ‘landing page’ w panelu 
administracyjnym, bez konieczności 
zmiany kodu źródłowego platformy. 

• Możliwość prezentacji produktów na 
inspirujących zdjęciach, z możliwością 
szybkiego zakupu.

Komfort: Platforma B2C w technologii PWA / Headless

komfort.plCase Study
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• Nowoczesne menu kurtynowe, które pozwala 
definiować dedykowane strony docelowe oraz 
filtry. 

• Menu dopasowane do urządzenia i rozdzielczości 
ekranu na którym jest wyświetlane.

• Dodatkowe pola przeznaczone do 
prezentowania banerów promocyjnych, które są 
wyświetlane w zależności od aktywności danego 
użytkownika oraz urządzenia z którego się łączy.

Komfort: Platforma B2C w technologii PWA / Headless

komfort.plCase Study
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• Katalog produktów oraz strony produktowe 
zoptymalizowane pod kątem prezentacji cech i 
właściwości produktu, z możliwością wygodnego 
filtrowania i wyszukiwania produktów.

• Możliwość tworzenia ścieżki szybkich zakupów

• Prezentacja produktów powiązanych (podobnych) 
zgodnie z ustalonymi regułami biznesowymi i z możliwością 
prezentacji produktów oglądanych przez innych klientów.

• Umożliwienie sprawdzania dostępności produktu w 
poszczególnych sklepach. 

• Prezentacja dostępności produktu w magazynie 
centralnym, wraz z podaniem spodziewanego czasu 
dostawy.

Komfort: Platforma B2C w technologii PWA / Headless

komfort.plCase Study
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• Wdrożone zostało rozwiązanie “pre-cart”, które 
umożliwia szybkie prezentowanie informacji o dodanych do 
koszyka produktach, a także pokazanie rekomendacji 
produktów uzupełniających.

• Wdrożyliśmy koszyk omnichannel, który synchronizuje 
stany koszyka dla klientów kupujących w sklepie 
stacjonarnym, w sklepie internetowym, oraz poprzez 
ręczne wprowadzenie danych przez zespół Obsługi Klienta 
– taki koszyk jest połączony dla klientów 
zidentyfikowanych.

• Koszyk omnichannel umożliwia prezentację towaru, który 
klient dodał w sklepie stacjonarnym lub poprzez kontakt 
z Obsługą Klienta oraz daje możliwość kontynuowania 
transakcji samodzielnie przez sklep internetowy.

• Funkcja scalania koszyków pomiędzy sesją niezalogowaną, 
a sesją użytkownika zalogowanego. Dzięki temu klient nie 
traci historii dodanych produktów na danym urządzeniu 
oraz zyskuje możliwość przenoszenia koszyków pomiędzy 
różnymi urządzeniami.

• Synchronizacja koszyka odbywa się poprzez integrację 
Magento z systemem SAP oraz CRM (Salesforce).

Komfort: Platforma B2C w technologii PWA / Headless

komfort.plCase Study
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• Nowoczesny koszyk i checkout są połączone ze sobą w 
celu optymalizacji ścieżki zakupowej.

• Możliwość składania zamówień bez rejestracji, jak i z 
pełnym procesem zakładania konta i możliwością dołączania 
do akcji promocyjnych.

• Mechanizm sprzedaży krzyżowej wdrożony w celu 
zwiększenia wartości koszyka poprzez produkty 
uzupełniające.

• Dynamiczna kalkulacja kosztów dostawy w zależności od 
wybranego towaru oraz ograniczenie możliwości wyboru 
niektórych opcji ze względu na wielkość zamówienia.

• Zgodność procesu z regulacjami Unii Europejskiej 
dotyczącymi transakcji internetowych.

Komfort: Platforma B2C w technologii PWA / Headless

komfort.plCase Study
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Referencje Sklepy Komfort S.A.

OPIS PROJEKTU

Wdrożenie Magento 2 Commerce w 
podejściu Headless / PWA. Dedykowana 
integracja z SAP ERP. Współpraca w 
zakresie UX, wdrożenia i utrzymania 
platformy.

KONTAKT REFERENCYJNY

Michał Chyczewski - Chief Business Development Officer
+48 690 320 030
michal.chyczewski@komfort.pl

mailto:michal.chyczewski@komfort.pl


Case study i referencje

MK Fresh
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Strauss Group Ltd.: Sklep MK Fresh (PWA / Headless)
Platforma zakupowa B2C oparta o Magento 2 Open Source

• Platforma B2C dla nowej marki Grupy Strauss – MK Fresh

• Opieka i rozwój sklepu od 2016 roku

• W pełni interaktywny prototyp serwisu zbudowany 
w programie Axure RP

• Zaangażowanie we wszystkie fazy projektu (analiza, UX, 
design, implementacja, testy)

• Integracja rozwiązania z ekosystemem Klienta 
(dedykowana integracja z ERP (SAP), systemy logistyczne, 
dostawcy usług marketingowych)

• Wsparcie przy wdrożeniu nowej marki – m.in.
w modelowaniu procesów biznesowych

• Po kilku latach pracy z Klientem migracja na platformę 
Magento 2 w podejściu Headless / PWA

• Wysoka efektywność pracy przy projekcie dzięki 
wykorzystaniu narzędzi z obszaru CI/CD

mkfresh.plCase Study
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Strauss Group Ltd.: Sklep MK Fresh (PWA / Headless)
Platforma zakupowa B2C oparta o Magento 2 Open Source

• Sklep MKFresh, to już druga iteracja zrealizowana z 
ORBA. Poprzednia była oparta na Magento 1.

• Przy okazji migracji zmienione zostały założenia 
architektoniczne – wykorzystane zostało podejście 
Headless i PWA.

• Dzięki wykorzystaniu PWA sklep można zapisać jako 
aplikację na ekranie smartfona

• PWA wykorzystuje też mechanizm Service Workera, który 
zapewnia bardzo szybkie działanie platformy po 
pierwszej wizycie. Wiele elementów sklepu jest dostępne 
bezpośrednio w pamięci przeglądarki, dzięki czemu sklep 
ładuje się znacznie szybciej niż w tradycyjnym 
„monolitowym” podejściu.

mkfresh.plCase Study
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Strauss Group Ltd.: Sklep MK Fresh (PWA / Headless)
Platforma zakupowa B2C oparta o Magento 2 Open Source

• Aplikacja posiada wygodną w obsłudze nawigację, 
zarówno jeżeli chodzi o menu, jak i o filtrowanie / 
sortowanie katalogu.

• Z poziomu aplikacji wyeksponowany jest też kontakt 
bezpośredni (telefoniczny) z obsługą Klienta – duża część 
zamawiających decyduje się na konsultacje z obsługą / 
baristą, który doradza im najlepszą kawę dla ich potrzeb.

• Grafika sklepu została zachowana w 100% z poprzedniej 
wersji sklepu ponieważ zapewniała dobrą konwersję i 
utrzymywała nowoczesny wygląd platformy. 

• W przypadku próby dodania produktu do koszyka bez 
wyboru opcji, sklep automatycznie skupia uwagę 
użytkownika na odpowiednim miejscu.

mkfresh.plCase Study
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Strauss Group Ltd.: Sklep MK Fresh (PWA / Headless)
Platforma zakupowa B2C oparta o Magento 2 Open Source

• Cały sklep został zaprojektowany z myślą o ergonomii 
użytkownika – w szczególności ekrany koszyka / kasy 
umożliwiają szybkie zamówienie produktu.

• Ekran produktu zawiera wiele informacji produktowych, 
od dodatkowych atrybutów, poprzez szerokie opisy i 
dodatkowe zdjęcia.

• Podczas pierwszego ładowania aplikacji, jest 
pokazywany specjalny ekran

• Dzięki PWA aplikacja częściowo działa offline

mkfresh.plCase Study
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Referencje Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

OPIS PROJEKTU

Wdrożenie platformy w 
technologii Headless  z 
wersją mobilną (PWA)

Współpraca w modelu 
fixed-price / SCRUM 
obejmująca m.in. 
zaawansowaną integrację z 
ERP (SAP) i marketplace 
oraz dedykowany moduł do 
zarządzania / generowania 
listów przewozowych

KONTAKT REFERENCYJNY

Agnieszka Zgud – Brand Manager 
+48 607 498 644
agnieszka.zgud@strauss-group.pl

mailto:agnieszka.zgud@strauss-group.pl


Case study i referencje

Allabeslag
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Allabeslag: Wdrożenie sklepu w technologii PWA / Headless 
Ekspansja sklepu na 15 rynków wraz z wersją B2B

allabeslag.se

• Wdrożenie wersji Magento 2 w podejściu 
Headless / PWA

• Sklep działający na 15 różnych rynkach (różne 
języki / waluty / opcje płatności)

• Utrzymanie i rozwój platformy – zapewnianie 
stałego wzrostu od 2015 roku

• Rozwój do 15 rynków + stworzenie wersji B2B

• Stała analiza KPI – cykliczne badanie wskaźników 
i proponowanie rozwiązań usprawniających rozwój 
platformy

• Optymalizacja czasu ładowania platformy

Case Study
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Allabeslag: Historia projektu
Wieloletnia międzynarodowa współpraca

• 2014 – Klient podejmuje decyzję o porzuceniu pracy 
w korporacji i stworzeniu biznesu eCommerce

• 2015 – ORBA przejmuje sklep (pierwotnie obsługuje 
6 rynków: Szwecja, Norwegia, Dania, Wielka 
Brytania, Niemcy i Finlandia). Zakres współpracy to 
głównie wsparcie.

• 2016 – Rekomendacje zmian UX: Lepsza 
wyszukiwarka na stronie, ulepszenia mobilne, 
poprawa szybkości strony

• 2017 – Ekspansja na nowe rynki - łącznie 15

• 2018 – Stworzenie strony B2B (nice-fh.com) i prace 
w zakresie designu Magento 2

• 2019 – Wdrożenie PWA / Headless

• 2020 – Zwiększanie zespołu

Case Study allabeslag.se
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Referencje Allabeslag Sverige AB

OPIS PROJEKTU

Wdrożenie platformy w 
technologii Headless  z 
wersją mobilną (PWA)

Współpraca w modelu T&M 
/ SCRUM obejmująca UX, 
doradztwo strategiczne, 
prace programistyczne, 
utrzymanie, prace DevOps

KONTAKT REFERENCYJNY

Kristoffer Nyhlen – CEO
+46 730 708 091
kristoffer.nyhlen@allabeslag.se

mailto:kristoffer.nyhlen@allabeslag.se


Inne case studies
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mychicagosteak.com

Chicago Steak Co.: Zwiększona sprzedaż i zyski
Przeprojektowanie procesu zakupowego

• Wytypowanie obszarów o największym potencjale 

do poprawy na podstawie głębokiej analizy UX i danych 

analitycznych

• Projekt oraz implementacja nowego układu kasy

• Po wprowadzeniu zmian wzrost współczynnika konwersji 
o 23%

• Zyski klienta zwiększone o 40% r / r

• Liczba porzuconych koszyków zmniejszona o ponad 50%

Case Study
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Recman: Zaawansowana omnichannelowa integracja z ERP
Optymalizacja konwersji sklepu

recman.pl

• Platforma B2C oparta o Magento Open-Source 
(Community)

• Funkcje omnichannel: sprawdzanie dostępności 
i rezerwacji wybranego produktu we wszystkich 
salonach Recmana – wielomagazynowość

• Integracja z systemem ERP Commit

• Omnichannel: opcja zamówienia produktu 
z odbiorem w salonie (Click&Collect)

• Łączny współczynnik konwersji na komputery 
i urządzenia mobilne zwiększony o 73%

• Ponad dwukrotny wzrost liczby zamówionych 
produktów

Case Study
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Stalgast: 90%+ wszystkich zamówień składanych przez platformę online
Dedykowana platforma B2B oparta na Microsoft Azure dla dużego dostawcy urządzeń dla restauracji

stalgast.com

• Zamówienia przekraczające 500 wierszy produktów

• 1000+ dystrybutorów i restauracji korzystających 
z platformy

• Głęboka, dedykowana integracja z Microsoft AX

• Dedykowane funkcje ofertowania, obsługa 
zamówień serwisowych, wielokoszykowość

• Zaawansowana struktura cenników i widoczności 
kategorii

• Wdrożenie oparte na Microsoft Azure w podejściu 
Headless (AngularJS)

• Dodatkowo przejęcie obsługi i rozwoju platformy 
B2U

Case Study
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Intermarche: Click & Collect dostosowane do każdego punktu sprzedaży
Szybka odpowiedź wobec realiów rynku podczas pandemii COVID-19

zakupy.intermarche.plCase Study

• Umożliwienie realizacji bezpiecznych zakupów
klientom sieci Intermarché bez kolejek

• Omnichannel: możliwość wybrania sklepu i 
godziny odbioru zamówienia (Click & Collect)

• Optymalne ścieżki zakupów ułatwiające 
pracownikom kompletowanie zamówień m.in. wg. 
rozmieszczenia w danym sklepie

• Dedykowane raporty sprzedaży wraz z 
generowaniem listy kodów kreskowych do 
szybkiej kompletacji zamówienia

• Rozbudowana, skalowalna platforma pracująca w 
chmurze Microsoft® Azure, stworzona w oparciu 
o Magento

• Oczekiwania klientów zdefiniowane za pomocą 
ponad 50 User Stories 

• Asortyment ponad 1000 produktów objętych 
rozwiązaniem (w tym produktów 18+)
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LPP: Wdrożenie platformy i integracja RMA dla Mohito i Sinsay
Zaawansowana funkcjonalności dedykowane dla segmentu fashion

mohito.com sinsay.comCase Study

• Sklepy zbudowane w oparciu o platformę 
Magento Enterprise (Commerce)

• Stworzenie dedykowanych grafik

• Serwisy oparte o stworzone wcześniej 
interaktywne prototypy

• Filtrowanie produktów bezpośrednio  
w przeglądarce – brak obciążenia serwera 
zapytaniami

• Rozszerzona integracja z systemem RMA –
pozwalająca rezerwować przesyłkę przez 
Klienta

• Landing pages – rozbudowa o CMS
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Chocolissimo: Responsywny konfigurator czekolady
Platforma zakupowa B2C z zaawansowanymi funkcjami konfiguracji zamówień

• Kompleksowe konfiguratory bazujące na platformie 

Magento: chocotelegram oraz choc & play (tabliczka 

czekolady z dowolnymi dodatkami)

• Dostosowanie rozmiaru sklepu do 6 breakpointów

(rozmiarów przeglądarki)

• Możliwość konfigurowania wielu parametrów: od 

produktów składowych, poprzez rozmiar, dodawanie 

fotografii oraz kilku opcji graweru na opakowaniu

• Wizualizacja finalnego produktu tworzona w czasie 

rzeczywistym

• Możliwość połączenia ze środowiskiem zewnętrznym –

niekoniecznie opartym o Magento

chocolissimo.plCase Study
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Firma z listy Fortune Global 500: Globalna platforma B2B
Od pilotażowego wdrożenia do platformy obsługującej ponad 30 rynków

• Główny kanał sprzedaży dla ponad 30 rynków

• Platforma obsługuje wiele rynków / wiele języków / 
wiele walut

• Hostowane na chmurze Microsoft Azure

• Głęboka integracja z innymi systemami Klienta 
(informacje o produktach, przypisanie produktów 
do klientów, reguły promocyjne, fakturowanie, 
procesowanie zamówień, autentykacja)

• Spersonalizowany proces realizacji zamówień B2B

• Aktywnie rozwijana platforma, stale wdrażana 
na kolejne rynki od 4 lat

• Bliska kooperacja z zespołami Klienta

• Obroty liczone w miliardach złotych / rok

Case Study
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Firma z listy Fortune Global 500: Globalna platforma B2B
Główne korzyści

• Platforma online jest dostępna 24/7 
dla klientów z całego świata i 
umożliwia im składanie zamówień bez 
wchodzenia w interakcje z działem 
sprzedaży

• Uproszczone dodawanie nowych 
klientów

• Silnik QOR promuje zamówienia o 
dużym wolumenie

• Alokacja informacji motywuje klientów 
do wcześniejszego składania 
zamówień

• Przedstawiciele handlowi mogą 
powiększać zamówienia w imieniu 
swoich klientów używając 
dedykowanego interfejsu

OszczędnościWzrost przychodów Wartość marki

• Minimalizacja wysiłku ze strony klienta na 
dostarczenie informacji i redukcja 
ręcznych interwencji związanych z 
procesem zamówień, dzięki rozległym 
możliwościom samoobsługi:

o Zarządzanie dostępem

o Sprawdzanie poprawności limitów 
kontraktowych i QOR

o Spersonalizowane informacje 
asortymentowe

o Śledzenie zamówień i przesyłek

o Dostęp do faktur i dokumentów 
przewozowych

o Wbudowane kalkulatory miar 
jednostek

Case Study

• Najnowocześniejsza technologia 
połączona z eleganckim, przejrzystym 
wyglądem zapewnia klientowi 
postrzeganie go jako lidera branżowego

• Dane zebrane z systemu (np. zapytania 
wyszukiwań) mogą być użyte do dalszej 
optymalizacji ofertowej oraz do 
identyfikacji braków w obecnym portfolio 
produktowym.
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MBL: Cyfryzacja procesów sprzedaży i obsługi klientów B2B dla rynku 
polskiego i europejskiego

• Modelowanie i optymalizacja procesów sprzedaży i obsługi 
klientów biznesowych

• Wdrożenie pełnego cyfrowego obiegu informacji od 
Partnerów B2B do Firmy – 100% zamówień przyjmowanych 
elektronicznie.

• Platforma obsługuje wiele rynków / wiele języków / wiele 
walut

• Hostowane na chmurze Microsoft Azure

• Głęboka integracja z innymi systemami Kl ienta
(informacje 
o produktach, przypisanie produktów do klientów, reguły 
promocyjne, fakturowanie, procesowanie zamówień, reguły 
umów ramowych i cenników)

• Zaawansowany system zarządzania Umowami Ramowymi, 
warunkami biznesowymi, dedykowanymi cennikami, terminami 
dostaw a także negocjowaniem warunków ofert.

• Realizacja w modelu Agile z poprzedzającą fazą Discovery

Case Study
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Headless e-commerce w architekturze mikroserwisowej
Zestaw dedykowanych mikroserwisów zastąpił architekturę monolityczną

• Wiodący podmiot na rynku

• Migracja z SAP Hybris na architekturę mikroserwisową

• Obsługa wielu kanałów

• Wydajność i skalowalność były priorytetem

• Serwis zbudowany z myślą o rozbudowie portfolio 
produktów oraz przebudowie wizerunku marki

Case Study
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Proof of Concept: Wysoka wydajność
Imponujące wyniki podczas testów obciążeniowych dla jednej z największych firm w Polsce

1200 core’ów 1000 - 3000
użytkowników 2200 akcji na sekundę

Średni czas odpowiedzi 
generowania < 0.3

Case Study
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InPost: rozwiązanie Cross-Border
Moduł do obsługi przesyłek międzynarodowych

inpost.plCase Study

• Dedykowana aplikacja dla firmy InPost

• Obsługa wysyłki międzynarodowej

• Rozwiązanie oparte na Angular JS

• Integracja z zewnętrznymi źródłami 

danych

• Dynamiczne przeliczanie kosztów wysyłek 

na podstawie gabarytów paczki

• Drukowanie etykiet

• Możliwość zamówienia odbioru kurierem
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Elektrownia Andrychów: e-BOK
Aplikacja do obsługi klientów

Case Study

• System prezentujący opłaty Klienta na 

podstawie danych od operatorów takich jak: Enea, 

Energa, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja

• Automatyczne pobieranie danych i generowanie 

faktur w systemie Enova w oparciu o taryfę 

Klienta

• Obsługa wielu formatów danych (csv, dat, xml, 

xls)

• System do gromadzenia i przechowywania 

danych o Kliencie końcowym – dane 

teleadresowe, informacje o zużyciu energii, 

przypisanie do konkretnej taryfy, opłaty, prognozy 

zużycia energii itp. 

• Generowanie raportów sprzedaży
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Firma z branży paliwowej.: Wejście na rynek E-Commerce
Opracowanie Wizji rozwoju E-Commerce i modelowanie procesów E2E

• Międzynarodowa organizacji z branży paliwowej.

• Przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu procesów sprzedaży 
do klientów indywidualnych.

• Modelowanie ponad 30 procesów biznesowych obejmujących pełny 
cykl życia klienta w organizacji.

• Optymalizacja działań przedsiębiorstwa w kierunku lepszego 
wykorzystania potencjały kanałów cyfrowych do sprzedaży 
wiązanej a także zwiększenia współczynnika monetyzacji.

• Opracowanie rekomendacji dla kooperacji przedsiębiorstwa z 
zewnętrznym operatorem logistycznym w oparciu o modele 
3PL/4PL/5PL.

• Zdefiniowanie planu realizacji wizji wdrożenia E-Commerce wraz z 
analizą ryzyk organizacyjnych, prawnych i natury projektowej.

• Przeprowadzenie warsztatów UX w celu zdefiniowania 
Protoperson i określenie ścieżki klienta (Customer Journey).

• Opracowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla całości 
rozwiązania.

• Zdefiniowanie wymiarowania infrastruktury mając na uwadze 
przyszłe prognozy sprzedaży.

Case Study
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Firma z branży produkcyjnej.: Oświetlenia dla biura i domu
Opracowanie Strategii E-Commerce i Transformacji Cyfrowej na lata 2021-2023

• Firma międzynarodowa, obecna w 10 krajach na świecie.

• Przeprowadzenie analizy stanu obecnego przedsiębiorstwa w zakresie procesów 
cyfrowych i sprzedaży w kanałach elektronicznych B2B i B2C.

• Zdefiniowanie mocnych i słaby stron organizacji w obszarach sprzedaży, planowania, 
logistyki, IT, obsługi, serwisu i marketingu.

• Zaangażowanie C-Level i zespołu Dyrektorów we wspólne budowanie wizji 
rozwoju organizacji w kierunku cyfrowej transformacji.

• Zdefiniowanie wyzwań jakie stoją przed firmą w obszarach zarządzania sprzedażą 
B2C i B2B na rynku polskim i poszczególnych rynnach zagranicznych.

• Opracowanie planu ekspansji i wdrażania rozwiązań w obszarach biznesowych i 
technologicznych tak aby utrzymać przewagę konkurencyjną i jednocześnie zapewnić 
odpowiednie partnerstwo z sieciami dealerskimi.

• Określenie wizji rozwoju dla inicjatyw E-Commerce B2C, E-Commerce B2B, CRM, 
Raportowanie, Migracja do chmury obliczeniowej, Planowanie sprzedaży i 
produkcji.

• Opracowanie prognozy kosztów dla poszczególnych inicjatyw wraz z wyliczeniem TCO 
w okresie 3 lat.

• Zdefiniowanie założeń dla zarządzania zmianą i przygotowania organizacji Klienta do 
przeprowadzenia transformacji cyfrowej wraz z określeniem zapotrzebowania na 
dodatkowe kompetencje wewnętrzne. 

Case Study
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Maincorest: Mobilna analityka wydajności biznesowej
Prosty odczyt kluczowych wskaźników biznesowych na urządzeniach mobilnych

Potrzeba biznesowa

Aby mieć wygodny dostęp przez Internet i telefon 
komórkowy oraz natychmiastową widoczność wyników 
marek i produktów w określonych regionach.

Rozwiązanie

• Łatwy dostęp do wskaźników KPI, takich jak m.in. 
wartość sprzedaży, udział w rynku, penetracja i zasięg 
kampanii medialnej, rozpoznawalność reklamy.

• Graficznie ilustruje historyczne wyniki, a także podkreśla 
wzrost sprzedaży.

• Użytkownicy otrzymują powiadomienia push o zmianach 
i aktualizacji  danych.

Wyniki

Z aplikacji korzysta ponad 200 menedżerów i dyrektorów. 
Jest stale rozszerzany o nowe dane i funkcje.

Case Study
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Maincorest: Mobilne Centrum Zarządzania
Wizualizacja danych w wysokiej jakości formie

Potrzeba biznesowa

Ponad 200KPI w mobilnej, przyjaznej dla użytkownika 
aplikacji - mobilnym centrum zarządzania. Wysokiej klasy 
UI i wizualizacjami.

Rozwiązanie

Aplikacja mobilna z danymi podanymi w pięknej i 
zrozumiałej formie. Niestandardowe wizualizacje zostały 
opracowane na platformie technologicznej wybranej przez 
klienta. Rozwiązanie zwiększyło adopcję i zaangażowanie 
użytkowników, a także wydajność dzięki odpowiedniej 
wizualizacji danych.

Wyniki

Wyjątkowy projekt UX i front-end aplikacji.

Case Study
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Aplikacja lojalnościowa
Rozwiązanie dla konsumentów opracowane we frameworku Flatter

Potrzeba biznesowa

Klient musi angażować konsumentów w działania online z 
marką, takie jak promocje konsumenckie, oferty specjalne, 
programy lojalnościowe produktów.

Rozwiązanie

Aplikacja mobilna skierowana do konsumenta, która pełni 
rolę interfejsu dla strony internetowej, zwiększając 
zaangażowanie, świadomość marki i przywiązanie do 
konsumentów poprzez włączenie mobilnych powiadomień 
push

Wyniki

Skrócenie czasu potrzebnego użytkownikom na 
zainicjowanie i skorzystanie z promocji oraz zmianę 
sposobu interakcji z marką.

Case Study

• Dedykowana aplikacja mobilna na 
smartfony (iOS i Android) z 
interfejsem WebView

• Aplikacja zawierająca niestandardowe 
projekty interfejsu użytkownika dla 
wszystkich ekranów aplikacji

• Zawartość aplikacji zarządzana w 
panelu administratora

• Powiadomienia push można 
zaplanować na żądany czas i datę.

• Domyślna konfiguracja Google 
Analytics (Firebase Analytics) do 
podstawowych analiz

• Monitorowanie aktywności 
użytkowników

• Śledzenie ścieżek 
(funnels)

• Monitorowanie 
użytkowania 
i raportowanie



Referencje na Clutch.co
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WYBRANE REFERENCJE
Referencje na Clutch.co

https://clutch.co/profile/orba-0#review-1086821 https://clutch.co/profile/orba-0#review-1419759

https://clutch.co/profile/orba-0#review-1086821
https://clutch.co/profile/orba-0#review-1419759
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WYBRANE REFERENCJE
Referencje na Clutch.co

https://clutch.co/profile/orba-0#review-1450907 https://clutch.co/profile/orba-0#review-1798666

https://clutch.co/profile/orba-0#review-1450907
https://clutch.co/profile/orba-0#review-1798666


43

Mamy znakomite oceny od naszych klientów
Wyniki ankiety Pangea.ai realizowanej wśród klientów (Q1 2021)

https://www.pangea.ai/vendors/orba/
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Fortune
Global 500 

DTC (B2C) Rynek FMCG, 
konsumencki. Kilkanaście 

marek, w kilkunastu 
regionach świata. Każda 
marka i każdy region to 
oddzielny interesariusz. 

LPP S.A.
Stała współpraca 

rozpoczęta od wdrożenia 
Mohito/Sinsay + autorski 

serwis Press Room.  

Healthlabs
Segment suplementów 
diety. Ruch (10 K UU 

równolegle). Innowacyjna 
architektura 

(mikroseriwsy, Contenful). 
Przejęliśmy projekt od 

innego dostawcy.

Fortune 
Global 500

Elektronika użytkowa | 
Kanał D2C dla 3 

największego producenta 
tel. komórkowych na 
świecie. Nasz zespół 

uczestniczył w budowie 
platformy na rynki EU 

(w tym rynek 
PL).

Recman
Kanał B2C, z pełną 

obsługą Omnichannel 
(60+ salonów).

Intermarche
Store in a week. 

Prototypowanie UX, 
wdrożenie i utrzymanie, 

pomoc prawna dzięki 
siatce partnerów ORBA.

Fortune
Global 500

B2B, ponad 30 rynków, 
roczny przychód liczony w 
miliardach USD. Integracje 

z kilkudziesięcioma 
systemami, w tym 

wieloma instancjami SAP. 
Aplikacja dla iPad.

Fortune
Global 500

Rozwiązanie B2B dla 
stomatologów. Jedna z 

kilku największych marek 
globalnych w 

stomatologii. Integracja z 
SAP, SSO, portalem 
edukacyjnym, WMS.

Sklepy Komfort
Stała współpraca od 
ponad 3 lat. Autorska 

koncepcja headless, pełny 
omnichannel (SAP, POS, 
odbiór, logistyka, CRM 

Salesforce), 50 + MM PLN 
eCommerce.

Fortune
Global 500

Rynek HORECA, jeden z 
największych globalnych 

dostawców chemii 
gospodarczej dla 

HORECA.  Integracja z 
SAP, SSO, zewnętrzny 

magazyn.

Wybrane projekty / klienci z obszaru eCommerce
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[Ukryty]
Wdrożenie B2B oraz B2C 

dla międzynarodowej 
Grupy produkującej i 

sprzedającej asortyment z 
drewna z siedzibą w 
Szwajcarii (podłogi, 

elementy mebli, meble, 
surowiec).

Stalgast
System B2B oraz B2X. 

Zamówienia 
przekraczające 500 
pozycji produktów,

1000+ dystrybutorów i 
restauracji korzystających 

z platformy.

Fortune
Global 500

Projekt doradczy dla lidera 
CEE w segmencie 
paliwowym. Firma 

przygotowuje się do 
transformacji związanej z 

elektryfikacją samochodów i 
planuje rozszerzenie 

portfolio usług. 

My Chicago 
Steaks

Kanał B2C (kilka marek) 
dla wiodącego (top 10) 

sprzedawcy mięsa 
wołowego w USA. 

Wieloletnia współpraca z 
M1 oraz M2.

Fortune
Global 500

Jeden z 3 największych 
producentów napojów na 

świecie. Możliwość 
zamawiania towaru 

poprzez chatbot
(Messenger).

Strauss Group
Implementacja kanału 
DTC dla mkfresh.pl, 

mkcafe.pl oraz kanału
B2B dla HoReCa. 

Autorskie rozwiązanie dla 
procesu logistycznego 
(autorska aplikacja w 

magazynie do wydruku 
etykiet).

[Ukryty] 

Producent opakowań dla 
branży napojów. System 
eCommerce pozwalający 
na zamówienie opakowań 

zgodnie z własnym 
projektem graficznym. 

Fortune
Global 500

Rynek FMCG, konsumencki. 
Kilkaset stron marek, 

jesteśmy odpowiedzialni za 
design oraz implementację 

frameworku programi-
stycznego używanego przez 
agencje marketingowe do 

implementacji stron. 

Superkoszyk
B2C Drogeria internetowa
z autorskim wdrożeniem

w oparciu Microsoft 
Azure. Platforma B2B 

Jawena.

InPost
Platforma Cross Border

(BOK w technologii 
headless). 

Projekt doradczy dla 
InPost Kanada.

Wybrane projekty / klienci z obszaru eCommerce
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Nasi klienci



We-commerce your business.

orba.co | lingarogroup.com
Ponad 200.000 godzin 

zrealizowanych w Magento 2
Wyróżnienie dla najlepszej 

strony mobilnej roku
Nagroda PayPal Integration 

Challenge

Nagrody i wyróżnienia ORBA

ORBA sp. z o.o.  HQ ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa

michal.wojciechowicz@orba.co


