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 Grupa Unity – Kim jesteśmy? 
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Marki Grupy Unity 

Software House. 

Projekty dedykowane. 

Platforma E-commerce 
 

 

Agencja interaktywna full-service. 

Projekty e-marketingowe 

Doradztwo i wdrożenia. 

Eksperci e-commerce. 
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• Największa firma na rynku polskim specjalizująca się  

     w budowie internetowych kanałów sprzedaży 

 

• Blisko 200 pracowników, 17 mln PLN obrotu 2012 

 

• Strategiczne lokalizacje biur w Polsce  

– Wrocław, Kraków, Warszawa 

 

• Szerokie portfolio zrealizowanych projektów 

Grupa Unity 
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Grupa Unity – oferta 

• Doradztwo i wdrożenia e-commerce (B2C / B2B) 

• Rozwiązania dla nowoczesnej sprzedaży wielokanałowej 

• Marketing interaktywny full-service 

• Elektroniczne środowisko pracy i obieg dokumentów 

• Produkcja aplikacji biznesowych na zamówienie  

w technologiach Java, PHP, Microsoft i na platformy mobilne 
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Rozwiązania eCommerce B2C 
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Rozwiązania eCommerce B2B 

http://www.spr-gib.com/images/icopal_logo_cmyk.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Logo_zpas.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_AcBUSVxs82w/So_pFalZLmI/AAAAAAAAUF0/s6Bfiq7y8X8/s400/HP-Logo.JPG
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Systemy wspierające komunikację i pracę grupową 

http://www.merck.pl/pl/
http://www.allianz.pl/
http://www.auchan.pl/


Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu 

Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu 

 

Akademia Unity 
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• Akademia Unity to marka działań edukacyjnych prowadzona przez Unity S.A., 

której misją jest edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu w biznesie 

 

• Akademia Unity czerpie z doświadczenia Akademii Empathy, która w ciągu 3 

lat aktywnej działalności zrealizowało ok. 15 projektów edukacyjnych, wokół 

których skupiła społeczność biznesu związanego e-commerce oraz rynek 

akademicki. 

 

• Bazą do działań edukacyjnych jest biznesowa działalność Grupy Unity 

 

O nas 
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Zarejestrowanych uczestników na wszystkie wydarzenia Akademii w 2012 roku 

2889 
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• 2 cykle roadshow E-COMMERCE W 

PRAKTYCE: wiosna (7 miast) i jesień (4 

miasta) 

 

• Łącznie 835 uczestników z ponad 700 firm 

 

• Ponad 1100 osób zarejestrowanych 

 

• 30 Patronów medialnych 

 

• 100 publikacji w prasie, m.in.: 

 

 

 

Roadshow „E-commerce w praktyce” w 2012 
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TechCamp 

• Nieformalne, bezpłatne spotkania ludzi z branży it (Programiści, studenci) 

• Średnio 150-200 uczestników 

• Wśród prelegentów studenci z WSZIB (Grzegorz Unijewski i Michał Cudny) 

• Tematy: CLOUD COMPUTING, INTERFEJSY GRAFICZNE I UŻYTECZNOŚĆ, WSZYTKO O MOBILE, 
SOFTWARE DEVELOPMENT, KARIERA W IT, BEZPIECZEŃSTWO IT, RWB 
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Magazyn Imagine 

 

 

 

Dwumiesięcznik o branży internetowej wydawany od 2011 roku w 

nakładzie 2 tys. egz., a w nim: 

 

• Realizacje Grupy Unity 

• Wywiady 

• Raporty branżowe 

• Relacje Z wydarzeń 

• It crew – teksty naszych pracowników! 

• Aspekty prawna 
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Employer Branding 

 

 

 

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników! 

 

• Promujemy ich teksty (marketingowe, specjalistyczne) 

• Wysyłamy na konferencje branżowe (4Developers, PHPCon) 

• Dbamy o ich kompetencje (Compendium) 
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Studenci WSZIB wspierają załogę Grupę Unity 

 

 



Tytuł prezentacji 

Imię Nazwisko 

Unity S.A. 

ul.Przedmiejska 6-10, 

54-201 Wrocław 

www.unity.pl  

Znajdź nas na FB: 

www.unity.pl/facebook/ 

Zostań członkiem zespołu Grupy Unity! 

mailto:biuro@id.pl

