multumim
2018
2018 a fost un an extraordinar
pentru noi și pentru echipa noastră.

14.322.000
.000.000.000.000
.000.000.000.000
.000.000.000.000
.000.000.000. LEI
Capitalizare = 14.322.000 lei

PREMII
Câștigători Solution of the year la categoria Big Data, IoT or
Analytics - European IT & Software Excellence Awards

-

Finaliști la alte 4 categorii
Connected/Mobility Solution of the Year
Big Data, IoT or Analytics Solution of the Year
Connected/Mobility Application Solution of the Year
SaaS Enterprise Solution of the Year

Finaliști în Competiţia Smart Cities of Romania Champions
2018 la categoriile
- Politici și strategii pentru comunităţi sustenabile inteligente:
CITY ALERT SI CITY HEALTH
- Tehnologii avansate pentru orașe și clădiri inteligente:
DONEZ450.RO

PROIECTE PENTRU
COMUNITATE
Parteneri tehnologici pentru Peditel - 1791
+60.0000 de cazuri
Lansare aplicaţie donez450.ro pentru iOS
+2000 de conturi în aplicaţia donez450.ro
+1500 de donări de sânge
+ 45 notificări trimise de centrle de donare
Lansare CITY APPS - 3 aplicaţii de Smart City: CityHealth,
CityAlert și CityParking
Lansare de Soluţii de Smart City în România - Petroșani, Slobozia
+500 cazuri rezolvate prin CityHealth
+20 proiecte de Smart City/ Iot/ Smart Home
+3.531.419 bilete vândute prin aplicaţia de Regio Călători
+400.000 bilete vândute prin aplicaţia Ticketing Tabita Tour
+ 3.000.000 roviniete emise

PROIECTE PE
FONDURI EUROPENE
OKEY - 5.058.597,14 lei,
din care 2.443.996,51 lei reprezintă finanţare nerambursabilă

EVENIMENTE
+ 25 de evenimente de Smart City/ Insurance/ Fintech/ MediHealth
la care am participat în calitate de sponsori sau parteneri
#TID2018 a reunit
142 de participanţi
15 speakeri de top
17 parteneri
7 furnizori de servicii conexe

ACTIVITATI
SOCIALE
1 Team Building fabulos #blanalacabana
12 Happy Fridays
2 cross-uri la care am participat cu echipa
+50 de cutii Shoebox pentru cei mici
1 petrecere de Crăciun de neuitat
#notSoSilentNightParty
+10 evenimente sportive / culturale pe care le-am
susţinut

Am lucrat îndeaproape cu +50 de clienţi din ţară și din
străinătate

+4.000.0000
.000.000.000.000
.000.000.000.000

Linii de cod scrise până acum la LIH

79,
povestea
noastra
continua
https://www.facebook.com/LifeIsHard.ro/
https://www.linkedin.com/company/kl-software/
https://twitter.com/lifeishard_ro
https://www.instagram.com/lifeishard_worksoft/
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