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dr  Robert Chudy
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rchudy@mobitouch.net

Działalność zasadnicza

Mobitouch to młoda, dynamicznie rozwijająca się firma, która zajmuje się tworzeniem

wysokiej jakości aplikacji mobilnych, stron i aplikacji internetowych oraz

projektowaniem graficznym. W swojej działalności stawiamy przede wszystkim na

stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych. Zespół mobitouch tworzą

doświadczeni specjaliści, którzy mogą pochwalić się licznymi sukcesami w

prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.  Nigdy  nie przestajemy
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się uczyć, sięgamy po innowacyjne rozwiązania technologiczne, aby sprostać

wszystkim wyzwaniom jakie stawiają przed markami ich klienci. Projektujemy i

rozwijamy produkty zarówno dla dużych firm i korporacji, jak również małych

przedsiębiorstw i start-upów.

Liczba pracowników

45-50

Oferta

● Oprogramowanie dedykowane (aplikacje mobilne oraz webowe)

● MVP dla startupów

● Projektowanie graficzne

● Outsourcing IT

Używane technologie

Mobile

iOS, Android

● Native Swift &

Objective-C

● Native Java & Kotlin

Cross-platform

● Flutter

Backend

● Net + C#

● PHP

Frontend

● HTML 5

● CSS 3

● JavaScript

● jQuery

● React.js

● Angular.js



Zarząd

Paweł Janda, CEO

Współzałożyciel i pomysłodawca. W firmie

odpowiedzialny za określanie kierunku rozwoju

mobitouch, pozyskiwanie kluczowych klientów

oraz partnerów, a także budowanie relacji z

otoczeniem biznesowym. Aktywnie

zaangażowany w budowanie polskiego

ekosystemu startupowego. Od 2016 r. jest

członkiem rady Fundacji INUP Podkarpacka

Koalicja Startupów. Swoją wiedzą dzieli się ze

studentami Wyższej Szkoły Informatyki i

Zarządzania w Rzeszowie, gdzie jest wykładowcą

na kierunku Informatyka. Zwolennik filozofii

zrównoważonego rozwoju i ciągłego

udoskonalania – Kaizen.

Paweł Nędzka, Chief Sales O�cer

Odpowiedzialny za budowanie działu

sprzedażowego oraz procesów usprawniających

obszary New Bussiness. Dba o podtrzymywanie

relacji partnerskich z kluczowym dla spółki

otoczeniem biznesowym. Poszukuje nowych

możliwości rozwoju firmy poprzez pozyskiwanie

perspektywicznych kontaktów B2B. Od początku

kariery zawodowej związany ze sprzedażą oraz

finansami. Prywatnie jego największą pasją są

sporty motorowe, narciarstwo oraz wędkarstwo.



Sławek Szewczyk, Chief Project O�cer

Odpowiedzialny za zarządzanie projektami – ze

szczególnym naciskiem na terminowość i jakość

dostarczanego przez spółkę oprogramowania.

Odpowiada za kontakt oraz budowanie relacji z

kluczowymi klientami i partnerami biznesowymi,

którym doradza w zakresie user experience oraz

strategii produktowej. W obszarze jego

zainteresowań znajduje się głównie tematyka

związana z użytecznością aplikacji mobilnych,

Internet of things oraz augmented reality. Od

2016 r. wykładowca akademicki w Wyższej Szkole

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pasjonat

klasycznej męskiej mody oraz zdrowego stylu

życia.

Kadra zarządzająca

Dawid Barniak - Mobile Team Leader

Michał Jachyra - Front-end Team Leader

Rafał Pyndyk - .NET backend Team Leader

Łukasz Cichoń - Design Team Leader

Robert Chudy - Head of Communications

Michał Cal - Business Development Manager



Historia

2012

Wrzesień – rozpoczęcie działalności jako startup w ramach Akademickich Inkubatorach

Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Rzeszowskim.

2013

Styczeń – startup mobitouch otrzymuje dofinansowanie w ramach projektu

„InnoFund” prowadzonego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w

Rzeszowie. Powstaje mobitouch sp. z o.o.

Luty – spółka zostaje przyjęta do Klastra IT – klastra zrzeszającego firmy informatyczne

Polski Wschodniej.

Kwiecień – pracownicy mobitouch awansują do finałów Imagine Cup 2013.

Maj – zwycięstwo zespołu mobitouch w prestiżowym, pierwszym w Polsce hackathonie

o tematyce NFC organizowanym przez Isobar Create Warsaw.

Wrzesień – zajęcie 2. miejsca w konkursie Microsoft „Twoja Firma, Twoja szansa na

sukces” w kategorii Najlepsza aplikacja konsumencka.

Listopad – zwycięstwo w konkursie Unity Windows Store Contest.

2014

Styczeń – nominacja do Mobile Trends Awards 2013 w kategorii Gra mobilna.

Kwiecień – awans pracowników mobitouch do finału Imagine Cup 2014.



2015

Marzec – zwycięstwo zespołu mobitouch w hackathonie Allegro Braincode MOBI.

2016

Marzec – nagroda publiczności w hackathonie Allegro Braincode.

2017

Marzec – nominacja do Mobile Trends Awards 2016 w kategorii m-Commerce.

Maj – firma wprowadza nową identyfikację wizualną.

2018

Styczeń – nominacja do Mobile Trends Awards 2017 w kategorii strona mobilna/RWD.

Maj – firma zostaje wyróżniona przez portal Appfutura, mianem jednej z najlepszych

polskich firm developerskich w 2018 r. (2018 Poland Top App Development Company.

Czerwiec – dołączenie do SoDA – Software Development Association Poland, Związek

Pracodawców Polskich Softwarehouse’ów.

Czerwiec – niezależna firma badawcza Clutch, będąca wiodąca platformą analityczną

branży IT na świecie, umieszcza mobitouch wśród najlepszych polskich firm B2B w 2018

r. (2018 Poland Top B2B Company).

Wrzesień – mobitouch łączy się z działającą na rynku angielskim agencją interaktywną

skydigo. Obie firmy działają odtąd pod wspólną marką mobitouch.



Listopad – firma zostaje po raz kolejny wyróżniona przez portal Appfutura. Popularny

serwis umieszcza mobitouch w listopadowym zestawieniu 20 najlepszych firm

developerskich w Polsce, które zajmują się tworzeniem aplikacji mobilnych (TOP 20

Mobile App Development Companies in Poland).

2019

Styczeń – nominacja do Mobile Trends Awards 2018 w kategorii strona lub serwis

mobile/RWD.

Październik – firma zostaje wyróżniona przez portal Clutch, jako jedna z wiodących firm

B2B w Polsce (2019 Top B2B Companies in Poland).

2020

Lipiec – firma otrzymuje wyróżnienie od Clutch jako jedno z najlepszych w Polsce

przedsiębiorstw tworzących aplikacje mobilne (2020 Top App Development Companies

in Poland).

Październik – zespół mobitouch zostaje wyróżniony przez portal TheManifest.com,

mianem jednej z najlepszych firm tworzących aplikacje mobilne w Polsce (2020 Top

Mobile App Developers in Poland).

2021

Kwiecień – firma mobitouch zostaje wyróżniona przez portal Clutch, jako jedna z

najlepszych firm programistycznych w Polsce (2021 Top Developers in Poland).

Czerwiec – rusza pierwsza letnia edycja praktyk w ramach programu mLAB.

Sierpień – w firmie rusza program stacjonarnych praktyk mLAB, przeznaczonych dla

uczniów szkół średnich oraz uczelni wyższych.



Listopad – spółka zmienia swoją dotychczasową siedzibę. Od tej pory adres mobitouch

to ul. Lwowska 114/2, 35-301 Rzeszów.

Październik – mobitouch otrzymuje ogólnopolską nagrodę SoDA Awards za program

edukacyjny mLAB.

Grudzień – firma została wyróżniona w raporcie “Top 1000 Service Providers for 2021”

opublikowanym przez serwis Clutch.co.

2022

Marzec – Prezes mobitouch Paweł Janda uczestniczy jako jeden z przedstawicieli

województwa podkarpackiego na targach EXPO w Dubaju.

Maj – zespół zostaje wyróżniony przez globalny portal TopDevelopers.co, jako jedna z

firm, z którą warto nawiązać współpracę podczas tworzenia startupu.

Czerwiec – firma mobitouch otrzymuje nagrodę sektorową ds. kompetencji w branży IT

za działania edukacyjne w ramach programu mLAB. Nagroda przyznana przez Polską

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu “Pracodawca Jutra”.

Lipiec – rusza druga, letnia edycja praktyk w ramach programu mLAB.

Październik – zespół mobitouch wyróżniony jako jedna z wiodących firm

dostarczających usługi B2B w Polsce.


