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OPINIA O WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ FUTURE CODE

Z firmą Pana Jakuba Laska współpracujemy już od 2015 roku. Zrealizowaliśmy wspólnie szereg
projektów o bardzo różnym stopniu zaawansowania – przez portale tekstowe, służące publikacji
artykułów (https://chimmo.pl/, https://vianto.pl/), autorski system e‐video, po sklepy internetowe
naszego pomysłu (np. https://prestizowakuchnia.pl/) .
Jesteśmy wymagającymi klientami, którzy mają konkretną, często skomplikowaną wizję przeróżnych
funkcjonalności i ogólnego zarysu tworzonych projektów. Niezależnie jednak od stopnia trudności,
czy często unikatowości danego pomysłu i rozwiązania, Pan Jakub Lasek nigdy nie stwierdził, że
czegoś nie da się zrobić. Jest niesłychanie otwarty, twórczy i bardzo komunikatywny.
Co nas ujmuje w kilkuletniej już współpracy to fakt, że pewne kwestie, które w naszym pomyśle zdają
się być niezwykle skomplikowane, Pan Jakub upraszcza i sprawia, że cały zamysł staje się niezwykle
czytelny i wygodny dla nas, jako użytkowników licznych rozwiązań.
Pan Jakub Lasek proponuje przy okazji każdego projektu niezwykle precyzyjny i doskonale
wspomagający współpracę system komunikacji między Nim, jako programistą, a nami, czyli klientem.
Dodatkowo ‐ Pan Jakub jest przysłowiową opoką. Reaguje błyskawicznie na wszelkie problemy, ratuje
z opresji. Zdarzyło nam się prosić Pana Jakuba o interwencję w kwestii naszego najstarszego sklepu w
Wigilię. Co niezwykłe, Pan Jakub poradził sobie z zamkniętym już lata temu przez inny zespół
programistów projektem. Jak to zrobił, do dziś pozostaje Jego słodką tajemnicą.
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