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Які послуги пропонуємо
2

Розробка 

веб-сайтів

Розробка 
кросплатформних 
додатків

Розробка додатків 
для Android та iOS

UI/UX Дизайн

IoT розробка

Діскавері фаза

Створення 
команди

DevOps



Структура команди
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Frontend.

Стек технологій
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Mobile.

Стек технологій
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Swift UI



Backend.

Стек технологій

6



UI/UX Дизайн.

Інструменти
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DevOps.

Стек технологій
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Цикл 
розробки
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Аналіз 
технічних 

вимог

Системний 
дизайн

Розробка Тестування Деплоймент Підтримка



Наші 
клієнти

10

Ми надаємо високоякісні веб-рішення клієнтам 
по всьому світу. Використовуючи сучасні та 
найзатребуваніші технології, ми беремося за 
проєкти різної складності – від CRM-систем до 
мобільних додатків. Маємо 270+ завершених 
проєктів за 12 років роботи. Працюємо з 
відомими іноземними та українськими 
клієнтами. Запрошуємо і вас до співпраці!



Clutch 4.9
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The cooperation went 
smooth and the team was 
quite flexible in the 
process of development.

Business Development Director
Master Host

We are grateful to Stfalcon 
team for the valuable work 
and their ability to build a 
partnership.

Project Manager
Credit Company

Stfalcon входить у топ 1000 B2B компаній за версією Clutch.co

Більше відгуків клієнтів на Clutch.co

https://clutch.co/profile/stfalcon#reviews
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Географія клієнтів
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До війни місія Stfalcon звучала так: 
“Розробляємо програмне забезпечення, 
яке ПОКРАЩУЄ життя людей” 



Зараз місія звучить: 

“Розробляємо програмне забезпечення, 
яке ПОКРАЩУЄ і РЯТУЄ життя людей”
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Повітряна тривога

Stfalcon разом з Ajax за 
підтримки Мінцифри створили 
додаток, що інформує 
українців про ракетні обстріли 
у режимах телефону «Без 
звуку» та «Не турбувати». Такі 
проєкти створюють роками, а 
ми зробили за кілька днів

Степан Танасійчук
CEO Stfalcon, автор ідеї і керівник проєкту 

“Повітряна тривога”

Читати про проєкт

https://stfalcon.com/uk/portfolio/air_alert


15

MeinFernbus

Ми змогли налагодити таку 
роботу, у якій процес розробки 
в значній мірі вирішує бізнес-
проблеми і не створює нові. Це 
дуже важливий критерій у 
процесі розробки стартапу.

Олексій Колупаєв
CTO в MeinFernbus

Читати про проєкт

https://stfalcon.com/en/portfolio/meinfernbus-de
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TaskRunner

Ми переписували продукт з 
нуля з командою Stfalcon. Я 
дуже радий співпраці. Відмічу 
помірні ціни, хорошу 
комунікацію та якість 
продукту.

Robin Szekely
Засновник онлайн-платформи "TaskRunner"

Читати про проєкт

https://stfalcon.com/en/portfolio/taskrunner-app
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Нова Пошта

Нам удалось существенно 
улучшить Личный кабинет, а 
гибкость созданного решения 
позволила вывести 
пользовательский опыт на 
новый уровень.

Павел Еременко
Head of UX в Нова Пошта

Читати про проєкт

https://stfalcon.com/en/portfolio/novaposhta-ua
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Airfarm

Команда Stfalcon розробили 
сервіс для публікації контенту 
і мобільні додатки для 
професійної агромережі. Вони 
високо мотивовані, надають 
технічні та бізнес ідеї.

Губертус Мей
Засновник і генеральний директор

Читати про проєкт

https://stfalcon.com/en/portfolio/airfarm
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BBGO
Ми розробили набір гнучких 
сервісів для запуску на ринок 
мобільного додатку 
замовлення авто. Підготували 
дизайн екранів для клієнта і 
водія, розробили нативні 
додатки для iOS і Android, 
створили API і Backend. Це 
дозволить у подальшому 
розвивати бізнес і вносити 
необхідні зміни.

Читати про проєкт

https://stfalcon.com/en/portfolio/BBGO
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Ми маємо перспективне 
бачення та розробляємо 
рішення, які ефективно 
обслуговуватимуть ваш бізнес у 
довгостроковій перспективі

Степан Танасійчук
Засновник і керівник



Підтримуємо 

та організовуємо
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ІТ-конференція 

в Європі. Близько 

 учасників72 000

ІТ-івенти у 
Хмельницькому та Києві. 
Більше  відвідувачів1 000

ІТ-курси для дорослих і 
дітей в Україні.

Близько  випускників3 000



Контакти
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Телефон:
+38 067 33 44 040

Skype:
stfalcon.sales

Відео про нас:
www.youtube.com

E-mail:
info@stfalcon.com

Сайт:
www.stfalcon.com

https://www.youtube.com/watch?v=uioIFKndEkk
mailto:info@stfalcon.com
http://www.stfalcon.com
https://www.slideshare.net/stfalcon_company
https://www.youtube.com/user/stfalconcom
https://www.linkedin.com/company/stfalconcom/
https://github.com/stfalcon-studio
https://twitter.com/stfalconcom
https://www.tiktok.com/@stfalcon
https://www.instagram.com/stfalconcom/
https://www.facebook.com/stfalconcom/

