
Представяне на Pixel Depo студио

Студио за уеб дизайн Pixel Depo е специализирано в разработката на интернет решения - 
корпоративни уеб сайтове, електронни магазини, мултимедийни презентации, нестандартни 
интерактивни проекти и др. Като съпътстваща услуга студиото предлага дизайн и изработка на лого 
дизайн и илюстрации. 

От 2000 година Pixel Depo студио се усъвършенства в своята дейност, доказателство за това са 
отзивите от нашите клиенти  от представители на малкия и среден бизнес до международни 
компании, общински и областни институции. 

Екипът на студиото се състои от 13 специалисти - програмисти, дизайнери, илюстратори и 
аниматори, уеб девелопъри, качествен контрол. Стремежът им към самоусъвършенстване, 
придържане към уеб стандартите, следене на последните тенденции в дизайна са предпоставка за 
иновативност и оригиналност в реализираните проекти, които може да разгледате в секцията 
Портфолио на сайта на студиото  www.pixeldepo.com.

За ускоряване процеса на изработка на интернет сайт Pixel Depo създаде и развива собствена 
система за управление на съдържанието - Control Depo, която се интегрира във всички реализирани 
сайтове на фирмата. 

Студиото е подизпълнител на:

- AWSUM interactive (агенция за уеб маркетинг и развитие на бизнеса) за реализацията на 
разнообразни банер кампании.

- Nor Data Design - Норвегия - интегриране на системата ни Control Depo в проектите им, 
реализиране на интерактивен анимиран детски портал за Норвегия. 

Можете да видите наши проекти на следния адрес:

http://www.pixeldepo.com - портфолио 

Някои от последните ни проекти:

http://www.worldwidetankers.com

http://www.zhivel-agro.com - сайт за търговия на торове и препарати

http://www.albenaproperties.bg - сайт за недвижими имоти на Албена АД

http://www.rz-gochev.com - сайт за търговия на торове и препарати, земеделска техника и др.

http://www.grand.bg - сайт на агенция за недвижими имоти + 13 допълнителни проекта, от 
които http://www.holidaykings.net, http://www.апартаменти-варна.com

Pixel Depo студио изработи сайтове на редица хотели от курортен комплекс Албена - 
http://www.hotelboriana.com - хотел Боряна***, http://www.hotel-dobrudja.com - хотел Добруджа****, 
http://www.hotelelitsa.com - хотел Елица***, http://www.hotelgergana.com - комплекс Гергана****, 
http://www.hotelkaliakra.com - хотел Калиакра****, http://www.hotel-lesmagnolias.com - хотел 
Магнолиите****, http://www.hotel-malibu.com - хотел Малибу****, http://www.hotelnona.com - хотел 
Нона***, http://www.hoteloazis.com - хотел Оазис***, http://www.complexralitsa.com - хотел Ралица 
Супериор**** и хотел хотел Ралица*** и др.

http://www.velis-leather.com - сайт на производител на пантофи

http://www.signsinthecity.net - проект Знаците на Града - реализирани сайт, книжки, 

мултимедийни дискове.

Благодаря за вниманието и отделеното време!
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