
DIGITAL BYRÅ MED 
FOKUS PÅ WEBB- 

& APPUTVECKLING



Ett framgångsrikt koncept
Nerds of Sweden blandar erfarenhet med expertis för att se till att vi skapar  

rätt förutsättningar för våra kunders projekt, vare sig det gäller en app, en 

hemsida, ett system eller något helt annat. Vi tror stenhårt på att grunden till ett 

starkt partner skap är genom kommunikation och sam arbete och det är så vi gillar 

att arbeta. 

En framtidssäkrad 
digital partner
Nerds of Sweden är en digital byrå med fokus på webb- och app utveckling. En grupp dedikerade nerdar 
som brinner för digital kommunikation i alla former och som tycker det är väldigt roligt med nya utmaningar. 

Nerds of Sweden grundades 2014 och sedan dess har vi byggt ett starkt team av experter där upptäckar -
glädje, gemenskap och kommunikation ligger i grunden för vårt arbete. Vårt samman svetsade team utmanar 

branschens jättar genom flexibilitet, kreativ problemlösning och nära, personlig kontakt med våra kunder. 

Vi utgår från era behov 
Kundens verksamhet är alltid central i vårt arbete. Tillsammans med kunden görs en behovsanalys och 

en planering av varje individuellt projekt. Alla verksamheter är olika och vi föreslår lösningar för att till-

sammans definiera era digitala mål. 



Leave it to the nerds

VI KAN LÖSA DE FLESTA DIGITALA UPPDRAGEN

Vi tar hand om dina mest avancerade digitala projekt

APPAR

Ett enkelt och konstnads-

effektivt sätt att skapa kund-

engagemang och mervärde.  

En ovärderlig resurs som allt 

för få  företag utnyttjar.

HEMSIDOR

Vi har stenkoll på det här med 

hemsidor och kan fixa allt från 

en liten one-page till en stor 

hemsida med special anpassade 

funktioner.

SYSTEMUTVECKLING

Vi utvecklar och förvaltar 

administrativa eller tekniska 

system. Alla projekt har en  

unik kravbild - därför  analys erar  

vi varje individuellt.

Vårt mångsidiga team av nerdar kan tackla de flesta digitala utmaningar. Vår kompetens 
inkluderar: design för webben och appar, front- och backend utveckling av hemsidor och 
applikationer. Systemutveckling av nya system och anpassning av existerande. Vi kan också 
skräddarsy våra tjänster beroende på projektets ramar och kundens behov. 

Online rör sig utvecklingen väldigt snabbt och det kan vara svårt för att orientera sig och välja den 

optimala lösningen för verksamheten. Vi hjälper er analysera era digitala behov och väljer tillsammans 

vilken teknik, plattform och format som passar just era behov bäst. Nerds of Sweden arbetar med det 

digitala i alla former från hemsidor och appar till systemutveckling och systemimplementeringar.
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APPLIKATIONER

Städax:
Tidrapporteringsapp
för internt bruk

Lambertsson Online:
Planeringsapp mot kunder

VÅRA SENASTE

Swerock:
Administrationssapp 
mot kunder
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HEMSIDOR & SYSTEM

KL-utbildning:
Hemsida och e-handel

Segragymnasiet:
Rebrandad hemsida

Dacke.online:
Marknadsplats för  
professionellt  återbruk

Ladda ti l lsammans:
Helt ny hesmida för en 
helt  ny t jänst

VÅRA SENASTE

Kompanjonengruppen:
Fyra hemsidor för Kompanjonen-
gruppens fyra affärsområden


