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Про Intellias
Intellias - українська IT-компанія, що надає повний комплекс послуг розробки програмних продуктів, з
розробницькими офісами у Львові, Києві, Одесі, Харкові та представництвом у Берліні.
Заснована у 2002 році, компанія має вже понад 15 років досвіду успішної співпраці з провідними
європейськими та північноамериканськими технологічними компаніями.
Ми маємо досвід роботи з усіма ключовими технологіями, що пов'язані з Automotive, DevOps & Cloud,
Mobile App Development, Data Science & Big Data, IoT & Embedded та розробкою платформ.

Intellias у Цифрах
•
•

15+ років досвіду роботи
1000+ спеціалістів
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•
•

4 центри розробки
45+ клієнтів

•
•

300 річних відряджень до клієнтів
замовники з 70 міст світу
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Наша Історія
2002 – Віталій Седлер та Михайло Пузраков заснували компанію Intellias
2006 – Intellias приєдналась до Української Hi-Tech Ініціативи
2013 – Intellias приєдналась до IT Ukraine Association
2015 – відкриття представництва Intellias у Берліні та офісу в Києві
2016 – компанія виросла до позначки 500 спеціалістів
2016 – відкриття офісу Intellias в Одесі
2016 – Intellias приєдналась до Львівського IT Кластеру
2018 – компанія виросла до позначки 1000 спеціалістів; відкрила офіс у Харкові
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Нагороди та Визнання
Intellias визнано найкращим ІТ-роботодавцем у
категорії «800+ спеціалістів» серед ІТ-компаній в
Україні відповідно до опитування найбільшої
місцевої спільноти ІТ-фахівців (DOU.ua).
Міжнародна асоціація професіоналів аутсорсингу
IAOP додала компанію Intellias у список 100
кращих учасників індустрії у світі 2018 року.
Компанія Intellias увійшла до щорічного рейтингу
Inc. 5000 – переліку приватних компаній, що
найбільш динамічно розвиваються в Європі, та
номінована до відзнаки від Британської асоціації
Global Sourcing Association.
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Здобувши високі оцінки від своїх клієнтів, Intellias
визнано одним з лідерів у галузі інформаційних
технологій у рейтингу, що складається компанією
Clutch. Також, Intellias додали у такі рейтинги як "25
найкращих IT аутсорсингових компаній у світі" та
"Найкращі .NET розробники".
Intellias визнано одним з провідних IT-BPO
провайдерів у Львові відповідно до рейтингу
KPMG.
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Офіси Intellias
Львів
вул. Наукова
79060, Україна
info@intellias.com

Київ
вул. Кирилівська
04080, Україна
info-kyiv@intellias.com

Одеса
вул. Ніжинська
65023, Україна
info-odesa@intellias.com

Харків
вул. Сумська
61000, Україна
info-kharkiv@intellias.com

Контакти
Для отримання додаткової інформації
напишіть нам, будь ласка, на електронну адресу:
hrmarketing@intellias.com
або зателефонуйте за номером: +38 (032) 290-48-50
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