


Befriend to aplikacja łącząca
osoby szukające psa do
adopcji ze schroniskami,
stworzona przez czterech
uczniów LO III we Wrocławiu.



O nas
Jesteśmy uczniami klasy informatycznej
w Liceum Ogólnokształcącym Nr III we
Wrocławiu i od zawsze chcieliśmy
zmieniać świat wokół siebie na lepsze.
Dzięki naszym umiejętnościom i
zainteresowaniom stworzyliśmy
aplikację przybliżającą nas do tego celu. 



Tery ze schroniska
w Dzierżoniowie

Jesteśmy miłośnikami zwierząt.
Dlatego padło na psy z polskich
schronisk, których liczba od lat
się nie zmniejsza. W 2019 r. było
to ponad 105 tys. psiaków. 

Stare metody docierania do
zainteresowanych adopcją nie są już
tak skuteczne. Świat poszedł do
przodu, a my pomagamy schroniskom
za nim nadążyć.

Uszek ze schroniska
w Dłużynie Górnej



Czym nasza aplikacja różni się
od np. fanpage'a na facebooku, 
 internetowej strony schroniska

czy OLX?

Spójrzmy na to z
perspektywy adoptujących 



Wszystkie psy w
jednym miejscu

Michał marzy o adopcji psa. Nie ma on jednak
czasu na przeglądanie kilkunastu fanpage'y
na facebooku, ani tym bardziej na fizyczne
odwiedzanie schronisk. Michał nie wie nawet,
że w promieniu 30 km od niego, znajdują się
aż trzy schroniska. Myślał, że jest tylko jedno.

W naszej aplikacji Michał będzie mógł
dowolnie przeglądać psy ze wszystkich
schronisk w Polsce. Wystarczy mu parę
sekund, żeby wyświetlić dostępne psiaki.

To jest
Michał



to
Ola

Ola obejrzała na facebook'u i stronach
internetowych już kilkanaście ogłoszeń o
adopcji psa. Żaden jednak nie jest "w jej
typie". Ola spędziła kilka następnych godzin
na poszukiwaniu odpowiedniego pupila.

Nasza aplikacja wyposażona jest w algorytm,
który każdemu użytkownikowi indywidualnie
sortuje psy według jego preferencji. Sprawia
to, że wymarzony pies pojawi się od razu na
ekranie telefonu Oli.

Psy odpowiadające
użytkownikom



Przejrzystość i
prostota

Pan Henryk to starszy człowiek. Pierwszy
smartfon kupił sobie pół roku temu. Bardzo
chciałby uszczęśliwić jakiegoś psa, jednak
obsługa stron internetowych sprawia mu za
dużo kłopotu. Pan Henryk wstrzymuje się
zatem z adopcją.

a to pan
Henryk

Obsługa Befriend jest bardzo prosta.
Poradzi sobie z nią każdy użytkownik. Dla
pana Henryka z pewnością nie będzie
stanowić wyzwania.



Stworzyliśmy coś
specjalnie dla nich

Dlatego pan Henryk, Ola i Michał pobierają aplikację
Befriend. Prędko znajdują swoich wymarzonych pupili,
a przy tym mają pewność, że wybierali spośród
wszystkich psów w Polsce.

Uszczęśliwili oni tym samym trzy
zwierzaki, które będą im wdzięczne do
końca życia. Trzy nowe, piękne historie
psio - ludzkiej przyjaźni.



Befriend to uniwersalna
odpowiedź na wszelkie

problemy z
poszukiwaniem psa do

adopcji



Nie wspieramy
komercyjnych

hodowli W Befriend dostępne są tylko psy
z polskich schronisk, przytulisk,
fundacji i Towarzystw Opieki nad
Zwierzętami. To właśnie im
chcemy pomóc w znalezieniu
domu w pierwszej kolejności.

Sami działamy w 100%
wolontaryjnie i nie obciążamy
schronisk żadnymi kosztami.
Aplikacja finansowana jest z
datków w serwisie zrzutka.pl.

Kostek ze
schroniska
w Sulejowie



Dziękujemy za
przeczytanie
prezentacji i

zapraszamy do
pobrania

Zadbajmy o dobro zwierząt w
nowoczesny sposób.



Kontakt

Befriend kontakt.befriend
@gmail.com

739 040 607

Projekt realizowany
w ramach 


