
internet solutions



Who we are?
Our interdisciplinary team of experts combine passion,  experience, know how, creativity, and marketing competence in the 

design and implementation of advanced IT systems to come up with the optimal solutions that will help our clients achieve success! 



Our Services
 from idea to implementation» On-line strategy  Ideactive helps 

companies define their business and 
marketing strategies on the Internet and 
effectively extend their existing market 
strategies for new media.

Usability Our knowledge and experience 
allows us to effectively control and use 
information. We are experts in the field of 
information architecture.

Creation Simple! We define our customers’ 
needs, communication targets and then 
create “WOW effect!”

Websites We know how to combine 
creative ideas with new technologies to build 
your competitive advantage. One website, 
many goals. 

On-line multimedia  We create 
animations, video and 3D materials and 
adjust creations to the Internet.

Dedicated applications We know how 
to create the product that would perfectly 
satisfy our clients’ needs. We create and 
apply  not only different applications, that 
can help managing our clients company but 
we also offer wide range of web-solutions, 
that are supporting all kind of web-related 
activities.



How we work?



We collect information to define our clients’ 
needs and offer tailor made solutions

•	  Communication target

•	  Communication aims

•	   Unique selling proposition

•	   Competition

•	  When you answer the above 
questions... and hundred 
others... we will be able to make 
something unique for you

BriefingFirst step:»
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  Moodboards
Created to define the style.

»
»



Web  design 
You have one chance to make a good impression 

we will help you to do this well.



Ideactive CMS, CRM, 
Production Management,  

e-Commerce, Intranet

Dedicated 
applications

case studies



PAH Polish Humanitarian 
Organization 

Making the world a better place by alleviating human 
suffering and promoting humanitarian values.

MAIN FEATURES
•	 Integration of  6 

independent  
websites in one 

•	 Emergency system 

•	 CMS/CRM

•	 Information architecture 
(6 in 1)

•	 New  public image 
and profile

•	 Interactive world map

•	 Online donation tools



CAr SPA
Motorization passion, precision, 
and focus on details...

MAIN FEATURES
•	 Exclusive product and service presentation
•	 Luxurious effect
•	 Online shopping



MAIN FEATURES
•	 Chief’s blog 

•	 Interactive calendar 
allows planning  
a morning service 
(breakfast, newspaper 
etc.)  for your home  
and office

•	 Online payment 

•	 Back Office application  
- Production 
Management   
and CRM support

•	 Affiliate program

Good MorninG
Innovational gastro-project promoting healthy life-style



doMideCo
Interactive interior design 
inspirations

MAIN FEATURES
•	 Get inspired

•	 Share your photos

•	 Find the perfect product 

•	 Moodboard creator

•	 Buy the look –  online  
shopping guide

•	 Easy  local  shopping for 
home ware



PreZenTi
Find unique gifts ideas

MAIN FEATURES
•	 Join the community

•	 Share your gift ideas

•	 Online shopping 

•	 Gift emergency



ModnA ULiCA
          Fashion street

MAIN FEATURES
•	 Get fashion inspired

•	 Shopping guide

•	 Find Your style



neW THeATre
in łódź
MAIN FEATURES
•	 Repertoire generator
•	 Ticket online
•	 Multimedia (photos, 

video, audio)
•	 Small ads panel 

 for employees



What can we do
for YoU?



ul.Malborska 16/31, 03-286 Warszawa, Poland
Tel. (+48 22) 242 83 82, Fax (+48 22) 242 83 47
email: info@ideactive.pl, www.ideactive.pl


