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Культура стварэння трэндаў

З 2011 года беларуская студыя PRAS.by спецыялізуецца на распрацоўцы ўсіх відаў web-сайтаў, 
мабільных дадаткаў для сістэм iOS, Android і Windows, а таксама графічным дызайне: ад ілюстацый 
да брэндбукаў.

PRAS удала аб'ядноўвае творчасць і тэхналогіі, маркетынг ды індывідуальны падыход, 
ствараючы трэнды візуальнай культуры з дапамогай наступнага:

 ▪ арыентацыі на высокі ўзровень паслуг;

 ▪ стварэння і ўкаранення інавацый;

 ▪ неабмежаваных тэхналагічных магчымасцяў;

 ▪ каманды прафесіяналаў;

 ▪ "кліент-арыентаваных" адносінаў;

 ▪ магутнай сеткі партнёраў па далейшым развіцці.



За гады існавання каманда студыі атрымала ўзнагароды на 
беларускіх і міжнародных форумах і фестывалях:

2014
 ▪ Першае месца на міжнародным форуме інфармацыйных тэхналогій "Tibo" 

у намінацыі "Арыгінальны інтэрнэт-рэсурс".

 ▪ Другое і трэцяе месца на беларускім фестывалі рэкламы і камунікацыі "Adnak!" 
у намінацыях "Інтэрактыўная рэклама" і "Графічны і камунікацыйны дызайн".

2013
 ▪ Два трэціх месцы на беларускім фестывалі рэкламы і камунікацыі "Adnak!" у намінацыях 

"Мабільныя дадаткі" і "Графічны і камунікацыйны дызайн".

2012
 ▪ Другое і трэцяе месцы на беларускім фестывалі рэкламы і камунікацыі "Adnak!" у намінацыях 

"Рэкламны і камунікацыйны праект" і "Графічны і камунікацыйны дызайн". 
 
 



Кліентамі PRAS.by з'яўляюцца як дзяржаўныя, так і прыватныя беларускія і замежныя кампаніі, 
для якіх на першым месцы стаяць якасць і вынік:



Сайты

Мы спалучаем ваш бізнэс з функцыянальнасцю і пачуццём эстэтыкі, каб 
распрацаваны сайт дасканала перадаваў усю спецыфіку вашай дзейнасці.



Умовы поспеху
 ▪ Зручнасць 

Дзякуючы інтуітыўна-зразумеламу інтэрфейсу і прадуманай архітэктуры.

Сайт "Date to Travel" — сацыяльная сетка для вандроўнікаў з 110 000 карыстальнікаў.



Сайт грамадскай арганізацыі "Тэрыторыя футбола" з больш чым 19 000 карыстальнікаў штомесяц.

 ▪ Хуткасць
Усе сайты ад PRAS.by пішуцца на платформе ASP.NET ці Yii PHP і абапіраюцца на канкрэтны 
праект, а не на шаблоннае выкарыстанне, таму працуюць у разы хутчэй за аналагічныя сайты 
з гатовымі CMS.



 ▪ Выгляд
Візуальна прывабны і нестандартны знешні выгляд з'яўляецца лепшай рэкламай вашага рэсурсу.

Сайт клуба тайскага боксу "Патрыёт" — пераможца фестывалю камунікацыі і рэкламы "Adnak!".



Сайт прадстаўніцтва міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі "МІР" — пераможца форуму інфармацыйных тэхналогій "Tibo".

Унікальны дызайн без штампаў і гатовых схемаў заснаваны на асаблівасцях справы, заўсёды 
выгодна вылучае сайт сярод прадуктаў падобнай тэматыкі.



 ▪ Гнуткасць
Архітэктура праектаў, якая пашыраецца і рэагуе на любыя сітуацыі без пераробак. Аднолькавы 
выгляд сайтаў ва ўсіх браўзерах ды іх аптымізацыя пад мабільныя прылады.

Сайт мэблевай фабрыкі "Речицадрев" дазваляе дадаваць і змяняць раздзелы меню без перавёрсткі старонак, выгляд аўтаматычна 
падладжваецца пад экраны планшэтаў і смартфонаў.



Мабільныя дадаткі

Тэхналогіі, якія рэалізуюць патрэбы. Досвед, які працуе на поспех. 
Прадукты, якія становяцца канкурэнтнай перавагай.



Дадатак да інфармацыйнага мультымедыйнага праекту "Еўрарадыё"
з 9700 усталяваннямі на ўсіх відах смартфонаў.

Крытэры
эфектыўнасці

 ▪ Мультыплатформеннасць
Ахоп максімальнай колькасці аўдыторыі з дапамогай распрацоўкі 
для ўсіх папулярных мабільных платформ: iOs, Android і Windows.



Дадатак "Lazy card", які дазваляе ператвараць свае здымкі, зробленыя з дапамогай 
смартфона, у сапраўдныя паштоўкі і дасылаць іх сябрам. Дадатак вырашаны ў аднолькавым 
дызайне з сайтам, які выконвае функцыі рэкламнай пляцоўкі прадукту і серверу, што 
паскарае працу ды аптымізуе рэсурсы.

 ▪ Прадуктовы падыход
Візуальнае рашэнне, супраца сайта і дадатка, мабільная і 
серверная распрацоўка ў камунікацыі паміж сабой.



8200 чалавек за першыя тры месяцы ўсталявалі дадатак "FoxHunter", 84% з іх рэгулярна 
карыстаюцца ім.

 ▪ Развіццё
Перманентнае абнаўленне прадуктаў 
з дадаваннем новага функцыяналу.



Айдэнтыка

Ствараем стыль, які запамінаецца. 
Арганізоўваем стратэгіі, якія прасоўваюць ваш брэнд.



Усе ўзроўні пазнавальнасці
 ▪ Лагатып

З характарам вашага бізнэсу, бездакорна выкананы ды ўніверсальны ў выкарыстанні.



 ▪ Офісная дакументацыя
Стварэнне карпаратыўнага стылю і афармленне 
дзелавой дакументацыі для дакументаабарота 
і штодзённай дзейнасці кампаніі.

Айдэнтыка для "Радыё Мінск — 92,4 FM", якая складалася з распрацоўкі лагатыпа, 
фірмовай тэчкі, бланка, канверта, візітоўкі супрацоўніка і арганізацыі, бэджа і календара.



 ▪ Ідэнтыфікацыя і камунікацыя
Сістэма візуальнай ідэнтыфікацыі,
умовы карыстання фірмовым стылем,
мэтавая аўдыторыя і правілы пабудовы ўзаемаадносін з ёй -
у распрацаваным брэндбуку.

Брэндбук для грамадскага аб'яднання "Экапартнёрства", для правядзення кампаніі "Вода и здоровье", які складаўся з распрацоўкі лагатыпа, 
патэрна, складання фірмовых колераў, распрацоўкі правілаў карыстання фірмовым стылем у залежнасці ад прадуктаў, фірмовай тэчкі, бланка, 
канверта, візітоўкі супрацоўніка і арганізацыі, бэджа і тэставання фірмовага стылю на мэтавай аўдыторыі.



+ Дадатковыя паслугі
Поўная лакалізацыя праектаў, SEO сайтаў для пашукавікоў, прасоўванне сайтаў, сінхранізацыя 
1С-сайт, штомесячная падтрымка сайтаў, напаўненне сайтаў, афармленне і напаўненне кантэнтам 
груп у сацсетках.

 ▪ Мультымедыя
Мультымедыйныя ролікі, рэкламныя ролікі, прэзентацыі, інфаграфіка.

 ▪ Навігацыя
Набор іконак, набор піктаграм, навігацыя ў праекце, навігацыя па грамадскіх аб'ектах.

 ▪ Паліграфія
Дызайн CD- ды DVD-дыскаў, шаблоны шматстаронкавых буклетаў, дызайн ды вёрстка кніг, 
паштоўкі і плакаты, білборды, ілюстрацыі.



— паспяховая будучыня вашага бізнэсу,
гарантаваная прафесіяналамі.

Звязацца з намі можна па тэлефонах з 10:00 да 19:00 (па мінскім часе):

 ▪ +375 17 281-64-73 (тэлефон + факс)

 ▪ +375 29 160-91-42
 ▪ +375 29 636-98-14

і сродкамі інтэрнэта ў любы час:

 ▪ daprasu@gmail.com

Больш інфармацыі і работ на нашым сайце — www.pras.by
(націсніце для пераходу)
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