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360 GRADEN
Diensten op het gebied van

Ontwikkeling van het Web, Mobile Apps Development & SEO Services!

TECHNOLOGIE | OUTSOURCING | ADVIES

Flexsin Technologies (P) Limited.
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integriteit verscheidenheid
Team-Arbeit

klant
tevredenheid

WAARDE

kwaliteit

Flexsin biedt uitgebreide en geïntegreerde IT-diensten die de 
ontwikkeling van software, Website ontwerpen en ontwikkelen, 

Mobile applicatie-ontwikkeling, digitale marketing en 
ontwikkeling en implementatie van bedrijfskritische applicaties 

met geavanceerde technologie om onze klanten rond de 
wereld omvat. Op Flexsin, zorgen wij u een hoge kwaliteit 

leveringen elke keer en op tijd!

HET BEDRIJF OP EEN RIJ
Flexsin Technologies (P) Limited.

Het gebruik van internet steeds meer mensen 
en is een revolutie in de manier waarop zaken 
worden gedaan. Om een niche te snijden in deze 
zeer competitieve tijden, zijn bedrijven op zoek 
naar organisaties en hun specifieke eisen van 
kwaliteit software Web development sector. 
Flexsin Technologies (P) werd in de eerste plaats 
opgericht om de steeds toenemende vraag naar 
de ontwikkeling van webapplicaties en internet 
oplossingen voor verschillende bedrijven te 
voldoen. Wij streven ernaar om de behoeften 
van de hedendaagse software en web 
development enerzijds, professionele en 
bevredigende wijze te voldoen. Na een 
zorgvuldige analyse van de specifieke zakelijke 
behoeften van klanten, leveren wij 
hoogwaardige oplossingen in een korte tijd.

Dit omvat webdesign, webapplicaties en 
internet marketing. We geven aan de behoeften 
van de klanten tijdens en na de ontwikkeling 
van acht aanvragen. Wij beschouwen het als 
onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 
dat de eisen van de klant wordt voldaan volledig, 
precies zoals hij het wil. We passen veel 
op het feit dat onze klant krijgt wat hij verdient 
en dat alle overeengekomen binnen een zo kort 
mogelijke tijd.

Wanneer zelf en grafisch ontwerp, vinden we 

zoveel mogelijk aan de randen, door het 
uitvoeren van de bovengenoemde kenmerken 
voor klanten. Wij bieden onze klanten waarde 
beschikbaar door hen verschillende voordelen, 
zoals snelle marketing, kwaliteit specialisten en 
proces expertise in bieden innovatieve 
technologie en een full-service. Onze tevreden 
klanten over de hele wereld getuigenis 
van ons harde werk, onze visie en uitvoering 
dragen.

• Website Ontwikkeling
 BEDRIJFSTOEPASSINGEN•
 Toepassingen iPhone•
 INTERNET MARKETING•
 SEO / SEM diensten•
 Pay Per Click (PPC)•
 SITE DESIGN•
 Hosting / DOMAIN•
 ECOMMERCE•
 OPEN SOURCE•

De kerndiensten van onze organisatie



Het team is geïnformeerd Flexsin werken in 
coördinatie met klanten wanneer er een behoefte 
ontwikkeld voor communicatie met betrekking 
tot de specifieke toepassing. De werkomgeving 
voor onze medewerkers is dat we van de hoogste 
normen en is ingesteld met het beste advies en 
visie. Flexsin heeft een ervaren team van 
hooggekwalificeerde professionals van 
gerenommeerde firma's IT-industrie. We ten volle 
gebruik maken van beproefde technieken om de 
tijdige en correcte uitvoering van elk project 
verzekeren met behoud van een hoge kwaliteit.

Momenteel heeft het bedrijf een team van 75 
plus mensen en heeft plannen om deze te 
verhogen. Onze experts zijn projectmanagers, 
programmeurs, webontwikkelaars, grafisch 
ontwerpers, programmeurs en multimedia 
Visualizer cum scenaristen, gegevensverwerkers 
en webmasters om de ontwikkeling en het 
onderhoud van de projecten. Er is een customer 
support / relations executive en een sterk 
toegewijd team van marketing, die verdienstelijk 
het ontwikkelteam te vullen. Wij zijn een goed 
geleide eenheid van professionals die trots zijn 
op hun werk en zijn altijd bereid om nieuwe en 
boeiende uitdagingen proberen.

Team

Op Flexsin krijg je een one-stop-shop voor al uw IT-behoeften 
service, wij zorgen voor al uw behoeften op het recht van te 
nemen Strategisch concept ontwikkeling, business analyse, 
software ontwikkeling voor online marketing in een
Locatie. Zodra je met Flexsin, zal je nooit meer ergens anders 
weer.

Flexsin VOORDEEL
Flexsin Technologies (P) Limited.

Ons uiteindelijke doel is de ontwikkeling en het 
gebruik van innovatieve en creatieve producten, 
diensten en concepten en zorgen voor totale 
communicatie-en informatie-oplossingen voor 
individuen en organisaties. We proberen ervoor te 
zorgen dat elke klant die zijn vertrouwen in ons 
stelt en een relatie die lang en istgegenseitig 
duurt vormt.

Doel

Ons plan is Flexsin een van de bekendste 
organisaties op het gebied van infrastructuur en 
de ontwikkeling van vaardigheden en diensten 
worden voor zover web oplossingen aangetast. 
Het is ons streven om continu de best mogelijke 
diensten in de getroffen gebieden en ook bieden 
op een manier die is tastbaar en bevredigend.

Iedereen bij Flexsin hecht waarde aan principes 
en ethiek om dit doel van excellentie.

De Vision

Onze kracht ligt in ons geloof in de waarden van 
integriteit, eerlijkheid, loyaliteit en toewijding. 
Aangepaste software, snelle reactie en flexibiliteit 
in de uitvoering zijn onze kracht.

Onze Sterke Punten



Wij hebben onze service portfolio ontwikkeld met een 360-
graden benadering. Wij voegen er voortdurend naar om onze 

portfolio van diensten, zoals internet ontwikkelde markten en 
nieuwe technologieën toegevoegd aan de IT-zwembad. Wij 
begrijpen dat de technologieën evolueren en ons business 

model stelt ons in staat om te ontwikkelen met hen, dat je de 
voordelen van de nieuwste allen tijde te zorgen.

DIENSTEN PORTEFEUILLE
Flexsin Technologies (P) Limited.

• Custom Web Development

• Applicatie-ontwikkeling

• Enterprise Portal Development

• E-commerce oplossingen - B2C / B2B

• Facebook Apps & Social Media

• e-commerce sites

Webontwikkeling

• Custom Software Development

• Software Outsourcing

• Software Testing & QA Services

• Migratie en Re-Engineering

• SharePoint Consultancy

• Microsoft. NET Development

Software Development

• Logo, brochure en Corporate
    identiteit
• Grafisch ontwerp en Illustraties
• Flash-animaties
• Ontwerpen van de website &
   microsites
• landingspagina's, nieuwsbrieven en
    mailers
• Brochures en gedrukte media

Kreative Gestaltung

• Search Engine Optimization (SEO)

• Pay Per Click Services (PPC)

• Social Media Optimization (SMO)

• Reputatie & Brand Management

• Internet Marketing

• Lead Generation

SEO & Digital Marketing

• Mobile Apps Ontwikkeling
• iOS / iPad / iPhone Apps
   Development
• Android Apps Development
• Mobile Websites Ontwikkeling
• Android Tablet Apps
• Mobile Websites

Mobile Apps Ontwikkeling

• Flash Applicatie Ontwikkeling

• Flash-component

• Flash Game Development Animation

• Flash-integratie

• Flash-widget ontwikkeling

• Verhuur van 2D-en 3D-Flash

    animator

Flash & Flex Development

Application Support & Maintenance Prestaties en schaalbaarheidSystem Admin ondersteuning



Open Source eCommerce

TM

Open Source E-Commerce

De oplossing stack gebruikt door software om een dynamische webpagina's te lopen LAMP bekend te 
maken. Toen breidde deze afkorting betekent Linux is het besturingssysteem, Apache, dat verwijst naar 
de webserver, MySQL, het database management systeem en P verwijst naar de scripttaal die kan 
worden Perl, PHP, Python of. Deze combinatie van technieken wordt gebruikt in de definitie 
programmeringsparadigma software te ontwikkelen, een softwaredistributie maken en ook wanneer een 
webserver infrastructuur worden vastgesteld. De professionals van Flexsin zijn deskundig in de 
bovengenoemde technologieën en ervoor zorgen dat de exacte behoeften van de klant wordt voldaan in 
de best mogelijke manier.

PHP/LAMP

We expertize in zowel open source als proprietary ontwikkeling 
platformen. Als je begrijpt dat we een investering Flexsin uw 
streven, analyseren we uw zakelijke behoeften en budget en 

uit te werken een oplossing voor je dat je moest kost je met de 
beste zakelijke voordeel in de zin dat zorgen positief 

rendement op uw investering te alle momenten.

WEB APP ONTWIKKELING
Flexsin Technologies (P) Limited.

Onze core development team zal worden aangevuld met onze user experience, Java, Flash en Flex 
ontwikkeling expert. Door de integratie van deze in de kern webtechnologieën bieden wij de tactische 
kant voor onze klanten, die hen helpt om meer inkomsten te genereren door het verhogen van de 
klanttevredenheid, het terugroepen van producten en het merk waarde van de bestaande business.

ASP.NET

. NET Framework is een van de meest uitgebreide en betrouwbare programmering model dat kan worden 
gebruikt voor toepassingen die de gebruiker met de meest fantastische visuele ervaring biedt te bouwen. 
Het. NET Programming biedt veilige communicatie en heeft de middelen om een breed scala van 
bedrijfsprocessen te ontwikkelen.



80% van de wereldbevolking heeft mobiele telefoons vandaag 
de dag. Hierdoor ontstaat een geheel nieuw 

communicatiekanaal aan uw klanten. Op Flexsin helpen we u 
dit voordeel door de integratie van de mobiele wereld in uw 

bestaande bedrijfsprocessen. Als u een bestaande website of 
voor de planning, helpt bij de integratie Flexsin dit voordeel in 

uw bedrijf

MOBIELE APP ONTWIKKELING
Flexsin Technologies (P) Limited.

Met meer dan 2 jaar in iOS app ontwikkeling ons 
team heeft een aantal revolutionaire app 
oplossingen gemaakt voor onze klanten 
beschikbaar.

Als je een idee hebt, kan ons team hem het leven 
op een iPhone of iPad te geven!

Uitgerust met de nieuwste technologie in onze 
iOS development team wordt voortdurend 
bijgewerkt, zodat we blijven onszelf op de top 
van ons spel.

Wij bieden een hoge resolutie en rijke grafische 
ontwerp van de toepassing door het gebruik van 
de nieuwste apparatuur in 2D-en 3D-graphics.

IPhone en iPad

Wij hebben ervaring met zowel herkenning en 
verdiende 4.0 applicaties ontwikkeld voor de 
nieuwste versie van Android Gingerbread 
waaronder 2.0.x, 3.0.x en Honeycomb Ice Cream 
Sandwich.

Het gebruik van de Android 4.0 SDK voor het 
ontwikkelen van applicaties, bieden wij zowel 
schaalbaar en flexibel applicaties met 
verbluffende graphics steun van onze sterke 
ruggengraat ontwerp.

Na het ontwikkelen van B2B, B2C, sociale 
netwerken, financiële domein, video chat en 
collaboration tech apps er is niets dat we niet 
kunnen.

Android Phone / Tablets



Ons team van internet marketing experts is daarom frame.Flexsin op meetbare resultaten in een korte 
tijd in het leveren van een compleet aanwezigheid op het web om hun klanten door middel van Search 
Engine Optimization, Search Engine Marketing en Social Media Marketing expert met 1800 + top ranking, 
we zijn onder onze riemen en klantenondersteuning van een wereld-klasse development team een van 
de beste in het spel van vandaag

Flexsin is tot uw beschikking als uw bedrijf heeft behoefte aan een sterke digitale marketing platform, 
online marketing campagne kan compleet te veranderen met gerichte promotie via de juiste media.

Wij zijn een van de toonaangevende zoekmachine optimalisatie en internet marketing bedrijven die 
diensten zoals SEO marketing, social media optimalisatie, per klik, internet marketing en reputatie 
management te betalen voor een organisatie maakt verschaffen. De specialisten werken aan uw project 
kunnen formuleren business driven SEO & internet marketing oplossingen voor de volledige ROI voor uw 
bedrijf leveren.

Regels van marketing dicteren dat een geweldig product is 
slechts zo goed als de positie waarop in de hoofden van uw 

doelgroep is de consument. Dit geldt voor de Internet-markt is 
goed in Flexsin overwogen we ervoor zorgen dat uw website 

blijft aan de top van alle zoekmachine resultaten omzetten van 
uw website naar een groot bedrijf. Onze experts helpen u 

strategieën om deze inspanningen vanaf het begin!

DIGITAL MARKETING
Flexsin Technologies (P) Limited.

• Search Engine Optimization (SEO)

 Pay Per Click Services (PPC)•

 Search Engine Reputation (SERM)•

 Digital Media Services•

 Social Media Optimization•

 Zoekmachine submition•

 Internet Marketing•

 Online Advertising•

 Het optimaliseren van AdSense•

 Bevordering van het Web•

 Link Building•

 Lead Generation•

Het gebied van de verbetering markeren
Meet concurrerende analyse en prestaties
Ontwikkelen actieplan om het doel in zo min 
mogelijk tijd te bereiken

Voer concurrerende SEO strategie possibleness 
acceptatietesten en constante tijd
Notice motor activiteit en website performance
Het ontwikkelen van uw SEO campagne op 
regelmatige basis

Brainstormen

Uitvoeren
En

Verbeteren

Campagne
Tracing En
Prestatie

Rapportage

Maximale geautomatiseerde processen voor hoge 
nauwkeurigheid
Verslag bestrijkt meestal SEO ranking vooruitgang 
en prestaties samenvatting
Maandelijkse activiteitenoverzicht van volledige 
transparantie

Ons Assortiment Van Diensten



De Flexsin Transparante Development Model

Onze software ontwikkeling model zorgt ervoor 
dat de cliënt betrokken is bij alle fasen van de 
ontwikkeling en het behoud van transparantie.

Door de klant betrokken zijn, zorgen we een 
bevredigend product in alle fasen van de 
software ontwikkeling. Dit kan de klant de kern 
van de ontwikkeling en een deel van het team 
Flexsin begrijpen. Hier vindt u niet alleen het 
gevoel een deel van de actie, maar ook vanaf de 
voorkant.

Het model staat voor de ontwikkeling Flexsin
Klanten in de voorhoede van het proces 
waardoor het vertrouwen en de inkomsten van 
het geleverde product.

Flexsin de ontwikkeling model voorziet in een gestructureerd 
kader voor een hoogwaardige oplossing te bieden van de klant. 

De ontwikkeling Flexsin is geweest in de tijd. Flexsin door 
leiderschap dat een holistische ervaring pool van meer dan 50 

jaar tussen hen verfijnt Dit business model is de beste 
praktijken in de branche, zoals Agile en Rational Unified 
Process (RUP) en benchmarks om de beste aanpak voor 

maximale prestaties en de hoogste kwaliteit te bereiken.

ONTWIKKELING MODEL
Flexsin Technologies (P) Limited.

software
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Ontwikkelingsfasen bij Flexsin

1 - Planning: Klanten hebben meestal een idee van wat ze willen als het eindresultaat, maar niet wat de 
software zou moeten gaan. Onze gekwalificeerde en ervaren professionals helpen cliënten bepalen de 
software-eisen en ruimte te geven een duidelijk plan voor de klant en ons ontwikkelingsteam. Wij, deze 
stap is waar we creëren maximale waarde voor klanten

2 - implementatie, testen en documentatie: Alle plannen zijn zo goed als de tenuitvoerlegging daarvan; Op 
Flexsin wij
begrijpen dat onze software-experts en ervoor te zorgen dat we de code op de brief. Onze kwaliteit team 
zorgt ervoor dat fouten worden zo snel mogelijk gedetecteerd.

3 - Implementatie en onderhoud: Een product wordt aanvaard door de klant, zijn we op weg naar 
implementatie. Onze support teams om ervoor te zorgen dat de applicaties hebben de juiste omgeving 
voor de applicaties en verzorgen van alle eventualiteiten. Flexsin CRM team houdt een oogje op de 
nieuwste trends en voortdurend updates onze klanten over hoe ze kunnen hun applicaties te verbeteren, 
heeft waarde is geleverd voor uw bedrijf en voor het product.



Outsourcing Vorteile
• Konzentration auf das Kerngeschäft.
• Gewinnung weiterer Schritt bei der Bereitstellung von kompletten Dienstleistungen für Kunden durch die Bereitstellung
    Rahmen durch Outsourcing.
• Aufbau von Vertrauen in Organisationen zu wagen, in neues Geschäftsfeld.
• Offshore-outsourcing ist Kosteneffizienz, schnellere Durchlaufzeiten und Minimierung Kundenabwanderung durch nicht
    Lokale Outsourcing.
• Erfahrene Unterstützung für IT Re-vaardigheid der verbleibenden Mitarbeiter auf mehr vermarktbare Fähigkeiten und
    Dienstleistungen Reduzierung der Betriebskosten.
• Optimierung der Systeem-beheer-und Ondersteuning-Prozesse.
• Verbesserung des Projektmanagements und Service Delivery.
• Zeitersparnis (für wichtigere Aufgaben).
• verbesserte Zuverlässigkeit des Systems

Outsourcing Modell

Flexsin Outsourcing / Private Label Modell Organisches Wachstum ist nicht immer Die beste optie. Dieses 
Modell sieht eine Verlängerung um Ihre aktuelle Kapazität somit Hinzufügen eines virtuellen Task Force, 
Domain-und Technologie-Expertise für Ihr Unternehmen sofort. Mit Flexsin ALS Geschäftspartner können 
Sie von einmaligen Lieferung und eine sofortige Steigerung Ihres Unternehmens gewährleistet franchise! 
Vom Design, Anwendungsentwicklung, um Internet-Marketing unter diesem Modell Flexsin liefert mit 
deinen Stempel auf.

Outsourcing ist nicht eine Notwendigkeit, es ist ein Phänomen, jetzt. Es ist eine bekannte Tatsache, dass 
Outsourcing wird eine positieve Wirkung auf die Weltwirtschaft insgesamt. Einige der vielen Vorteile, 
sterven im Outsourcing zur Folge sind die Einsparungen bei den Kosten, verbesserter Qualität und den 
Zugang zu Talent, das ungenutzt ist und zu einem geringeren Lohn, Verringerung der Zeit bis zur 
Markteinführung, steuerliche Vorteile und auch sterven viel geheiligt Konzept der verfügbaren 
Ökonomisierung. Trotz einigen kleineren Abschreckung, Outsourcing ist der Weg nach vorne für die 
entwickelten ALS auch sterven Entwicklungsländer. Die qualifizierte Arbeitskräfte, sterven in diesen 
aufstrebenden Markten ist sehr viel auf Augenhöhe, wenn nicht mehr als sterven der Anderen 
markets.Offshore Outsourcing ist ein lukratives Geschäftsmodell, das globale IT-und Software-
Unternehmen, ihre Kernaktivitäten zu einem erheblichen Kostenvorteil straffen hilft.

Es ist eine Herausforderung, den Überblick über neue 
Technologien zu halten und sie effektiv einsetzen zu Ihrem 
Wachstum voranzutreiben. Outsourcing hilft Ihnen bei der 

Verwaltung dieser Herausforderung. Flexsin 360-Grad-Ansatz 
ermöglicht es uns, Ihnen helfen, diese ständig wachsende 
Herausforderung der Integration von Technologie, um Ihre 

geschäftlichen Anforderungen. Organisches Wachstum Kann 
teuer sein, helfen wir Ihnen wachsen praktisch!

OUTSOURCING
Flexsin Technologies (P) Limited.



We gaan de extra mijl voor u om gewone dingen te doen op 
een unieke manier! Met de belofte Flexsin kwaliteit die u kunt 

er zeker van zijn dat u krijgt wat u beloofd en meer, zal altijd zo 
blijven. Onze benadering van kwaliteit Kaizan zorgen dat we 

altijd te verbeteren met elke stap.

KWALITEITSSYSTEMEN
Flexsin Technologies (P) Limited.

Kwaliteitszorg is een essentieel onderdeel van 
elk bedrijf activiteiten op Flexsin. Hier de 
Software Development Life Cycle is elk project 
met de marketing activiteit begint, beweegt zich 
door verschillende stadia van ontwikkeling van 
het product / oplossing en eindigt met de 
succesvolle installatie andimplementation van 
hetzelfde.

Om kwaliteit te waarborgen, we gebruiken 
verschillende technische methoden en 
maatregelen uit te voeren formele technische 
beoordelingen, en het uitvoeren van de geplande 
testen van software. Wij gebruiken SQA 
(software kwaliteitsborging) team testen, 
formeel technische reviews, tests omvat 
strategieën en technieken, de procedures voor 
de procedures voor wijziging van de naleving 
van normen en metingen en rapportage 
mechanismen zorgen.

Onze Quality Assurance (QA) team 
ondersteuning van het projectteam in het 
bereiken van een kwaliteitsproduct. dit team
voert een aantal activiteiten dat adres 
kwaliteitsborging planning, toezicht, 
boekhouding, analyse en rapportage. Een QA 
plan (voor de QA team en alle activiteiten 
uitgevoerd door het projectteam) voor een 
project is ontwikkeld in het project en zullen 
worden beoordeeld door alle partijen.

In Het Plan Worden

• Evaluaties worden uitgevoerd
• Audits en inspecties uitgevoerd
   zullen
• normen voor het project
• procedures voor het opsporen en
   bijhouden
• Documenten geproduceerd door het QA team
   zullen
• Aantal feedback software projectteam

Het projectteam geconcentreerd methode voor 
de uit te voeren werkzaamheden. Het QA team 
beoordeelt de procesbeschrijving voor de 
naleving van het bedrijfsbeleid, de interne 
software standaarden, extern opgelegde normen 
en andere delen van het projectplan.

Het QA team audits en reviews geselecteerde 
werkproducten. Het identificeert documenten 
tracks afwijkingen van het proces en zorgt dat 
passende correcties zijn aangebracht. Het team 
zorgt ervoor dat afwijkingen in de software 
werken en werk resultaten gedocumenteerd en 
behandeld volgens een standaard procedure. 
Gevonden afwijkingen in het projectplan, 
procesbeschrijving, normen of technische 
werkzaamheden worden vervolgens gevolgd tot 
opgelost. Het team meldde niet-naleving aan het 
management.



Op Flexsin zijn ook onze klanten onze grootste voorstanders. Het 
is onze toewijding om waarde toe te voegen aan de business van 

onze klant dat zet klanten aan klanten en klanten om zakelijke 
partners. Onze klanten zijn onze grootste troeven en

marketing-kanaal!

NEEM GEEN ONS WOORD TE GELOVEN
Flexsin Technologies (P) Limited.

“Ik zou nooit iemand anders inhuren om een project behalve Flexsin doen. Als je het geluk hebt om te 
werken met Munesh u zult begrijpen. Zorg ervoor dat je vragen voor hem. Ook werkte ze sneller zijn dan ik 
was in staat om gelijke tred te houden ... als je professionaliteit en kwaliteit van het werk wilt, dan zou ik 
niet verder te kijken, wil ik Flexsin bedanken voor hun geduld en begrip in elk detail dat we aan gewerkt.”

Philip Tomich
Miami/Fort Lauderdale Area, USA

“Flexsin samen met mij op een vaste prijs webplatform ontwikkelen voor een startende onderneming die 
een markt voor muzikanten en media talent. Levert, Het project was zeer ambitieus en bevatten vele 
gebieden van functionaliteit (projectmanagement, gebruikersprofielen, Paypal met split betalingen, 
reclame, enz.)., we hadden een plan, bouwen en uitvoeren cyclus, zoals we door elke sectie van de site. 
Flexsin ik zou aanraden als een ontwikkelingsmaatschappij ...”

Mike Constable
United Kingdom

“Flexsin heeft een professionele en kosteneffectieve product dat is van de hoogste klasse voorzien. 
Moment Ik heb 2 meer projecten met hen en bevelen hun diensten.”

“Flexsin hebben aangetoond dat een goede deal met mijn eisen voor het project kunnen gemakkelijk 
omgaan met de meeste aanvragen zal zijn. Dit was mijn eerste project met hen en ik zal waarschijnlijk 
weer bij hen in de toekomst voor andere projecten.”

Toby Hone
Johannesburg, Gauteng, South Africa

Rodney Bartely
Wetherill Park, NSW, Australia



WEB DEVELOPMENT PORTEFEUILLE
Flexsin Technologies (P) Limited.

"Flexsin zijn bezig met een zeer gecompliceerde ontwikkeling en goed 
ontwikkelde, waarde en een goede communicator en ontwikkelaar. 

Mochten veranderen tijdens het project zonder extra kosten. Door 
veranderingen in het project werd later opgeleverd dan oorspronkelijk 

geplande datum, maar om eerlijk te zijn was er zoveel op mijn verzoek. "

Brian Merritt | Londen, Verenigd Koninkrijk



INTERNET MARKETING PORTEFEUILLE
Flexsin Technologies (P) Limited.

Projectnaam: SEO Service voor Travel Management
Industrie Reizen en Gastvrijheid
Gebruikte technologieën: SEO

Kenya.com is lid EAWLS / ASTA / KATO / APTA / BBB / CST en een verscheidenheid van andere 
professionele organisaties African Tourism. Het bedrijf was succesvol uitoefening van dit bedrijf voor meer 
dan 15 jaar en sinds die tijd is er duizenden reisfoto safari in diensten elk jaar.

trefwoord
Rangschikking als van

eerste stroom

Kenya Safaris   0  1

Kenya Safari    0  1

Kenia safari tour   0  1

Kenya Safaris   0  1

Kenia safari tours   1  0

Safari Tour    0  1

Kenia safari tours   0  2

Kenya Safari Tour   2  0

Safari Kenia    0  2

Safari in Kenia   0  2

Afrikaanse safari verpakt   0  3

trefwoord
Rangschikking als van

eerste stroom

Kenya Safaris   0  1

Kenia safari tours   1  0

Kenia safari tour   0  1

Kenia safari pakketten  0  1

Lodges in Kenia   0  1

Africa Private Safaris   0  1

Safari Kenia    0  1

Kenia safari afrika   0  1

Kenya Safari    0  2

Kenya Safaris   0  2

Safari Kenia    0  2

trefwoord
Rangschikking als van

eerste stroom

Kenia safari    0  1

Keniaanse safari   0  1

Keniaanse safari tour   0  1

Kenia safari tours   1  0

Kenia safari tour   0  1

Safari in Kenia   0  1

Lodges in kenia   0  1

Afrikaanse safari tour   0  1

Kenia    0  1

MT kenia safari   0  1

Keniaanse safari   0  2

"Het team is echt Flexsin professional. Je hebt een geweldige job op onze website 
gedaan en we hadden erg leuk verbeteren van onze SEO. U hebt, kan ik altijd neem 

ik mijn site geweldig en ze brachten meer tijd op te lossen een aantal andere 
materialen uit project scopes ook. Ik adviseer hen en met hen werken aan andere 

projecten. Grote dank Rohit en uw team. "

Richard | Australia



MOBILE DEVELOPMENT PORTEFEUILLE
Flexsin Technologies (P) Limited.

"Ik was goed verzorgd door Flexsin, ze niet uit de weg te helpen zijn 
gegaan, en ik zou willen aanraden alles om een app te ontwikkelen. Een 

professionele groep, goed georganiseerd en vriendelijk te allen tijde."

Ann | Australië

Profis, die von Stunde zu Stunde in Rechnung zu wissen das auch. Genau die 
Verfolgung der abrechenbaren Zeit ist eine Herausforderung, unter den besten 

Umständen; die Verfolgung, während aus dem Büro und reden über ein Handy macht 
die Herausforderung noch mehr unüberwindbar.

Project Omschrijving:

Alice Kleiderschrank können Sie Ihre Garderobe virtualisieren und nehmen Sie es 
überall hin mitnehmen! Keine Notwendigkeit, jedes Mal wenn Sie Ihren 
Kleiderschrank zu entscheiden, was zu tragen, verwenden Sie die App, damit Sie Ihre 
Outfits planen und sogar mit Freunden teilen müssen leeren!

Project Omschrijving:

Dies ist eine Ladeplatine App entwickelt, um leichter Lkw für die hart arbeit 
Truckers.This App wurde entwickelt, um "Truckers", die diese App nutzen verbinden 

können Auto stellen ihre Fahrzeuge einsehen oder geschrieben Belastungen der 
Website Brokers und Verlader können diese App nutzen machen LKW-Fahrer zu 

finden, oder posten ihre Fracht.

Project Omschrijving:

HotSnap ist ein Online-Fotowettbewerb. Nutzer Fotos mit unserer App wird die 
gesamte Gemeinschaft der Hotsnap Nutzer stimmen für ihre Lieblingsfoto.

Project Omschrijving:



ONZE KLANTEN
Flexsin Technologies (P) Limited.

Flexsin wordt aangedreven door intellect en gedreven door waarden. 
Snelheid, kwaliteit en competentie zijn onze missie. Wij verzekeren u voor 

de best in class service en ondersteuning. Voor elke vorm van web of 
client-based oplossingen of diensten kunt u terecht op onze website 

www.flexsin.com.



Toll Free-USA & Canada
Call: +1 844-353-9746

Flexsin Online

Google Talk: flexsin@gmail.com

AOL: flexsin1@aol.com

Skype ID: Flexsin

Yahoo IM: flexsin@yahoo.co.in

Hotmail: Flexsin1@hotmail.com
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in

1441 Broadway,
New York City, NY 10018
USA 

onze Adressen

+1 914-400-1888

+1 914-614-9694 (US E-Fax)

Sales.USA@flexsin.com

United State
G-63, Sector-63, Noida,
Delhi (NCR)
India 201 301

+91 (120) 4206341

+91 (120) 2406663

info@flexsin.com
(Dial 011 before 91, If dialing from US)

India (Development Center)

29th Floor, 1 Canada Square,
Canary Wharf, London E14 5DY
United Kingdom

+44 20-3290-9060

Sales.UK@flexsin.com

United Kingdom
40 Wheeler Parade,
Dee Why, Sydney, NSW 2099
Australia

+612-8003-3014

Sales.AU@flexsin.com

Australia


