
P R O F I L  F I R M Y



Historie 
Firma DIFFERENT INTERACTIVE vznikla na jaře roku 2002 se sídlem v Jihlavě, kde soustřeďujeme 
veškeré projekční, analytické a marketingové aktivity. 
 
Od tohoto roku také vznikly prvotní projekty a jedny z prvních produktů, jejichž konkrétní podoba se 
začala utvářet v průběhu minulého roku (2005). 
 
Podrobnou analýzou jsme došli k nové marketingové strategii, kterou zastáváme a její výhody nabízíme 
i našim klientům.
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Grafi cký design
V současné době úzce spolupracujeme se skupinou 
6 grafi ckých pracovišť, která jsou strategicky rozmístěna 
po celé ČR. V rámci služeb jsme schopni zajistit Full 
Servis, do kterého spadá nejenom grafi cké zpracování 
propagačních materiálů ale také vytvoření fotografi ckých 
podkladů, design manuálů, ...

Současnost
Primární zaměřením DIFFERENT INTERACTIVE je cíleno na grafi cký design, webovou analýzu, 
e-marketing, SEO, SEM, vývoj serverových on-line redakčních, CMS, B2B a B2C systémů. 
Jsme týmem profesionálů/živnostníků s centralizovaným řízením.
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Pod vedením zkušené ruky se 
s touto tužkou dají dělat zázraky ...

Zaměřujeme se na:



Programované aplikace
Vývoj serverových on-line redakčních, CMS, B2B
a B2C systémů. Implementace speciálních a na 
míru šitých aplikací. Extranetová a intranetová 
řešení jdou s námi ruku v ruce. Díky kvalitním 
a pevně posazeným vztahům, založených na 
vzájemné zodpovědnosti jsme schopni zajistit 
plnohodnotný servis při vývoji aplikací pod 
platformami Windows a Linux. Součástí naší 
nabídky taktéž tvoří možnost vývoje na platformě 
nezávislých aplikací.

Chápeme tvorbu, jako 
prostředek k naplnění vize. 
Technologie a vědomosti 
jsou jenom cestami, které 
udávají výslednou formu 
celého díla. Vybíráme ty 
cesty, které vedou k naplnění 
našich vizí.

Technologie
V oblasti technologií se DIFFERENT INTERACTIVE zaměřuje především na OpenSource technologie 
mezi jejichž přednosti patří především: stabilita, rychlost, otevřené datové formáty, vysoká 
přenositelnost, nezávislost na platformě (Windows/Linux/MacOS/...), vysoké zabezpečení a ochrana 
proti virovým a hackerským útokům. 
 
Mezi nejsilnější a nejčastější zastánce těchto technologií patří například:
  § IBM – www.ibm.com/cz
  § Sun Microsystems – www.sun.com
  § Novell - www.novell.com
  § Google inc – www.google.com
  § Seznam.cz a.s. – www.seznam.cz
  § Centrum.cz a.s. - www.centrum.cz
 
Tedy společnosti znamenající v oblasti své pusobnosti absolutní špičky.

Vize
Být kvalitním dodavatelem - to je opravdu nelehkým úkolem. Pomáhat našim klientům prodat znalosti, 
prodat jejich výrobky, pomáhat jim při hledání cest k jejich klientům. Chceme být stále rostoucím 
kvalitním dodavatelem. Rádi se staneme i vašimi pomocníky.

Večery před svítícím monitorem ve 
společnosti kávy a klávesnice jsou 
jedním ze znaků programátora. :-)



Kontaktní informace
www.different.cz
tel.: +420 608 307 779
       +420 604 715 526

e-mail: info@different.cz


