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JMR  

Poznaj nas / Meet us:

Grupy usług

• tworzenie Minimum 
Viable Product (MVP)

•  wytwarzanie 
dedykowanego 
oprogramowania

•  inżynieria danych
•  outsourcing 

zespołów IT 

Usługi fl agowe

• wytwarzanie 
dedykowanego 
oprogramowania B2B

• tworzenie MVP 
dla startupów

Unikatowe cechy produktów 

• Nasze międzynarodowe doświadczenie 
to gwarancja najwyższego, światowego 
poziomu.

• Nad Twoim projektem będą pracowały 
tylko doświadczone i sprawdzone osoby. 
Nasz team składa się z mid i senior 
developerów z Polski.

• JMR oferuje pełen pakiet kompleksowych 
usług. Jesteśmy zarówno dostawcami 
usługi wytwarzania oprogramowania, 
jak i partnerami w biznesie. Będziemy 
Ci towarzyszyć przez cały proces od 
początku do końca.

• JMR to polska fi rma zajmująca się wytwarzaniem 
dedykowanego oprogramowania. Jesteśmy 40-osobowym 
zespołem programistów i designerów. Każdego dnia 
stajemy przed nowymi wyzwaniami w świecie technologii.

• Nasz tech stack to Python (Django), 
C# (Microsoft.NET), TypeScript (React.js).

• Większość klientów JMR zostaje z nami przez
 co najmniej 3 lata, na dobre i na złe. 70% naszych 
partnerów biznesowych wraca z kolejnymi zleceniami. 
Każdy kolejny projekt realizujemy najlepiej, jak potrafi my.

• JMR is a custom software development company from 
Poland. We’re a full-stack team of over 40 developers, 
designers, and friends. Day and night, we enjoy new 
experiences.

• Our tech stack is Python (Django), C# (Microsoft.NET), 
and TypeScript (React.js).

• Most of JMR’s clients stay with us for at least 3 years, 
for better or for worse. 70% of our business partners 
return to us with more work, and we do the job for dear 
life.

Service groups

•   building an MVP
•   custom software 

development
•   data engineering
•   team extension

Flagship services

•   B2B custom software 
development

•   building an MVP 
for startups

Product unique features

• Our international experience guarantees 
the highest world-wide level for you.

• Only experienced and verifi ed people 
will work on your project. JMR’s got the 
team (mainly Mids and Seniors) based in 
Poland.

• JMR off ers a full scope of services. We’re 
both service providers and partners. We’ll 
be happy to accompany you through the 
whole cooperation process from scratch 
to your success

Rok założenia / Year of establishment

2009
W Pawilonie / In Pavilion 

1x

Mamy 12-letni bagaż doświadczeń, 
umiejętności i wiedzy technologicznej. 
Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 100 
projektów, nawiązując nowe znajomości 
z partnerami biznesowymi z Polski, 
Szwecji, Stanów Zjednoczonych, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Chin, 
Francji  i Włoch. 

12
We have 12 years of experience, skills, business 
adventures, and extensive knowledge. 
So far we’ve completed over 100 projects, 
and we’ve met kind people from Poland, Sweden, 
Switzerland, the UK, the USA, Canada, China, 
France, and Italy.

https://www.facebook.com/JMRPL
https://www.linkedin.com/company/jmr-pl/
https://clutch.co/profile/jmr-0

