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Motor Nauta Sp. z o.o.

(...) Zlecenie dotyczyło wykonania nowej strony internetowej. Proces wykonania projektu oraz jego realizacji przebiegł w sposób płynny oraz
wymagał krótkiego terminu. Kontakt z przedstawicielami firmy NETWAVE można ocenić na poziomie bardzo dobrym, wszelkie uwagi
realizowane były jeszcze tego samego dnia odznaczając się wysoką kreatywnością. (...) Niniejszym listem z pełnym przekonaniem wystawiamy
firmie NETWAVE bardzo dobrą rekomendację. Polecamy ich jako profesjonalnych oraz wiarygodnych dostawców usług informatycznych.

Haus-care.com

(...) Firma netwave.pl wspiera nas od początku naszej działalności. Mogliśmy liczyć na ich fachową pomoc w chwili gdy zleciliśmy im stworzenie
strony internetowej oraz wewnętrznego systemu operacyjnego. Również w przypadku ewentualnych problemów technicznych, zespół firmy
netwave.pl zawsze służył fachową i szybką pomocą. (...) Z czystym sumieniem możemy stwierdzić iż jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej
współpracy. Profesjonalne podejście do klienta, cierpliwość oraz terminowość to drugie imię tej firmy.

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

(...) Niniejszym listem rekomendujemy firmę Netwave s.c. jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera biznesowego. Współpraca z Firmą
układa się bez zarzutów, a pracownicy Firmy wywiązują się ze wszytkich zobowiązań, wykazując się nie tylko należytą wiedzą, ale również
wyjątkową starannością w realizacji oraz sprawnym reagowaniem na nasze zgłoszenia i bieżące potrzeby. Z perspektywy 8-letniej współpracy z
pełnym przekonaniem polecamy Firmę Netwave s.c. jako sprawdzonego i godnego zaufania dostawcę usług informatycznych.

Agencja Kreatywna Pompidou

Agencja Kreatywna Pompidou współpracuje z firmą Netwave od 2008 roku. Na zlecenie agencji zostało przygotowanych wiele projektów:
Electrolux Polska, Biuro Podróży Triada, Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Ghelamco Polska, Doda - oficjalny serwis Doroty Robaczewskiej.
(...) Reasumując z czystym sumieniem wystawiamy najwyższą punktację dla Netwave!

T.Kufet Architektur

Jako długoletni klient firmy Netwave, jestem z jej usług bardzo zadowolony. Jakość usług oraz komunikacja są bardzo dobre, prace nad
projektami stron internetowych są realizowane sprawnie i terminowo. Doceniam także profesjonalizm firmy jeśli chodzi o grafikę i layout oraz
wysoką jakość zaplecza technicznego. Pozwala mi to skoncentrować się wyłącznie na wykonywanej przeze mnie pracy architekta.

Centrum Nurkowe Tryton

(...) Od kiedy współpracuję z Netwave wszystko układa się bardzo dobrze. Jedna firma zajmuje się wszystkim, są nieźli! Strona jaką wykonali
była wyróżniona pod względem grafiki. Ale to nie wszystko... Od kiedy została zmieniona, odnotowaliśmy przyrost klientów internetowych.
Myślę, że w dużej mierze ma na to wpływ pozycjonowanie jakim zajmuje się netwave ale i oprawa graficzna która bardziej przyciąga oko. (...)

EKO-L - opinia na portalu Trojmiasto.pl

Współpracę z firmą netwave.pl rozpocząłem kilka lat temu, bardzo ostrożnie wykupując domenę i hosting. Czas pokazał, że prowadzą ją ludzie
godni zaufania i w pełni oddani temu co robią. Ostatnio zleciłem wykonanie strony internetowej, co jeszcze utwierdziło mnie w tym przekonaniu.
Już wstępny projekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania, a jak się okazało to był dopiero początek. Kreatywność Pana Artura nie zna granic
i dostałem jeszcze dwa inne do wyboru. Trudno było podjąć decyzję, ale gdy już wybrałem dokończenie projektu poszło sprawnie i szybko. Z
czystym sumieniem polecam wszystkim pragnącym mieć ciekawą i oryginalną stronę internetową. Obsługa i podejście do klienta super!
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