Jak tworzyć użyteczne i dochodowe aplikacje Androidowe, które mają szansę
podbić Google Play?
Chcesz podnieść kwalifikacje i zwiększyć swoją wartość jako speca od programowania? Szukasz
unikalnej wiedzy, dzięki której wskoczysz na wyższy poziom zaawansowania – dostępny dla
nielicznych? Masz ambicję stać się twórcą Androidowych aplikacji, którymi zwrócisz uwagę
odbiorców i potentatów z branży IT? W takim razie ten kurs jest dla Ciebie!
Klucz do sukcesu
Szybka transmisja danych ze smartfonów i tabletów oraz coraz większa świadomość posiadaczy
nowoczesnych technologii rodzi potrzebę dostarczania im odpowiedniego oprogramowania. Sęk w
tym, że tworzyć je potrafią nieliczni, gdyż wymaga to specjalistycznej wiedzy, niebanalnej
pomysłowości i unikalnych umiejętności. Oferowany przez nas kurs projektowania i
programowania aplikacji na platformę Android dostarcza tych pożądanych na rynku pracy cech.
Programista tego systemu to zawód przyszłości. Idealnie wpisuje się on w ideę gospodarki opartej
na wiedzy będącej źródłem wysokiej wydajności, szybkiego rozwoju gospodarczego i sporych
dochodów. Obecnie przeciętne wynagrodzenie specjalistów w branży IT waha się od 5000 do 7400
zł brutto (dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy konsultingowej Sedlak&Sedlak).
Ty dyktujesz warunki!
Dzięki kursowi „Android dla zaawansowanych” dowiesz się, jak powstaje dobra aplikacja.
Nauczysz się, tworzyć programy, które zainteresują użytkowników, przyciągną ich uwagę swą
przydatnością i atrakcyjnością wizualną. Będziesz w stanie projektować niezawodne w działaniu
oprogramowanie na urządzenia mobilne.
Tym samym wejdziesz w posiadanie klucza do świata komercyjnego sukcesu. Tym kluczem będą
Twoje umiejętności programistyczne, pomysłowość i praktyczna wiedza pozwalająca rozwiązywać
problemy, jakie pojawiają się na różnych etapach budowania aplikacji.
Praktyczne umiejętności, które nabędziesz podczas kursu, znacząco umocnią Twoją pozycję na
rynku pracy. W obecnych realiach nie będziesz mieć problemu z ich wykorzystaniem
(spieniężeniem). Jako absolwent naszych warsztatów nie musisz martwić się o pracę. Dlaczego?
Staniesz się dostawcą unikalnej technologii, której potrzebują firmy z praktycznie każdej branży,
agencje reklamowe, urzędy i instytucje publiczne, potentaci na rynku oprogramowania. Sam
pokierujesz swoją ścieżką kariery.
Ogrom klientów już czeka
Warsztaty pobudzą Twoją kreatywność. Dowiesz się o mało znanych, lecz wartościowych
rozwiązaniach. Tym samym „Android dla zaawansowanych” zainspiruje Cię do stworzenia czegoś
nietuzinkowego – zyskownej aplikacji, która ma szansę stać się hitem.
W Polsce rynek mobilnych aplikacji komercyjnych nie jest jeszcze nasycony, więc na pewno
znajdziesz swoją niszę. Potrafiąc pisać oprogramowanie na najpopularniejszy mobilny system
operacyjny na świecie, uzyskasz dostęp do ogromnego (globalnego), liczącego około 900 mln
userów, grona odbiorców.
Ucz się od najlepszych

To jednak nie wszystkie korzyści, jakie wiążą się z uczestnictwem w szkoleniu. Jako że prowadzi je
Mateusz Herych, znany w środowisku ekspert od projektowania i programowania komercyjnych
aplikacji na Androida, uczestnik i organizator wielu imprez branżowych o zasięgu krajowym i
międzynarodowym, poznasz rozwiązania stosowane przez najlepszych fachowców. Dzięki tym
wskazówkom efektywność Twojej pracy znacząco wzrośnie.
Poza tym każdy, kto zapisze się na kurs, będzie mógł zadawać naszemu specjaliście pytania
związane z konkretnymi problemami, jakie napotykają w swojej działalności deweloperzy.
Użyteczność tej wiedzy jest bezcenna!
Tego jeszcze nie było
18-godzinne warsztaty „Android dla zaawansowanych” to jedyny taki projekt w polskim internecie.
Po jego przebyciu Twoje umiejętności programistyczne osiągną poziom, na którym nawet
najtrudniejsze wyzwanie zawodowe nie będzie Cię przerażać ani krępować Twojej kreatywności.
Ukończenie szkolenia pozwoli Ci stawiać czoła realnym wyzwaniom, jakie stwarzać może przed
deweloperami system Android oraz jego coraz bardziej wymagający użytkownicy.
Zarabiaj na obecności w Google Play
Android to obecnie najpopularniejszy na świecie systemem operacyjny na urządzenia mobilne i nic
nie wskazuje, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Umieszczenie aplikacji na Google
Play rodzi przed deweloperem szansę odniesienia sukcesu na skalę globalną – pod warunkiem, że
produkt trafi w gusta szerszego grona odbiorców. Nasz kurs pomoże Ci opanować umiejętność
programowania w takim stopniu, że stworzenie aplikacji z pierwszej „20” listy Google Play będzie
jak najbardziej realne.
Dlaczego miałoby Ci się udać?
1. Dynamicznie rośnie liczba tanich urządzeń mobilnych korzystających z tego systemu. Na
koniec tego roku rynek w Polsce ma się podwoić.
2. Codziennie na sprzętach z Androidem instalowanych jest 2,5 mld produktów ze sklepu
Google.
3. Wedle firmy badawczej AC Nielsen 70 proc. pobieranych przez użytkowników sprzętów
przenośnych danych to aplikacje.
4. Co czwarta osoba korzystająca ze smartfona czy tabletu ściąga płatne wersje gier (w 2010 r.
statystycznie jeden user ściągnął ponad 5 gier).
5. Połowie użytkowników zdarzyło się płacić za uaktualnienie aplikacji czy dostęp do jej
wersji rozszerzonej.
6. Czas umieszczenia softu na Google Play jest bardzo krótki i wynosi nawet kilka godzin. W
kolejce do platformy Apple czeka się 1-3 tygodnie.
7. Skoro system Android jest najpopularniejszy na świecie i szybko przybywa tanich urządzeń
z nim kompatybilnych (Samsung, Sony, HTC, LG, ZTE, Motorola), chętnie i często staje
się on polem kampanii reklamowych różnych firm. Wiele z nich szuka wykwalifikowanych
i zdolnych programistów do napisania użytecznej i stabilnej aplikacji na tę platformę, np.
gry, aplikacji pod program lojalnościowy.
Tylko konkretna i praktyczna wiedza
Kurs składa się z 20 modułów. Zbudowane są one z części teoretycznej i praktycznej. Prowadzący
nie serwuje wiedzy nieprzydatnej i niesprawdzonej. Nie pozostawia Cię samemu sobie z nowo
poznaną informacjami, tylko sprawdza skuteczność podjętych działań w emulatorze.
Dużą wartością kursu są jego case studies, które znacznie ułatwiają przyswajanie serwowanych
materiałów. Na bazie popularnej aplikacji Snake oraz programu do obsługi konferencji będziesz
testować różne mechanizmy i rozwiązania. Ze szkolenia dowiesz się m.in., jak:

 tworzyć wsparcie dla ekranu dotykowego,
 rysować bitmapy na Canvasie,
 tworzyć obiekty wielu klas (np. Activity, MotionEvent, AsyncTask, Custom views),
 zapewnić sprawną komunikację między komponentami.
To wszystko pozwoli Ci nauczyć się pisania dobrego i łatwego w utrzymaniu kodu.
Zapisz się już dziś. Tej inwestycji w siebie na pewno nie pożałujesz. Płacisz tylko 149 zł, a
zyskujesz sporo więcej. Twój ruch!

