O nás:

Start-upovou aplikaci Ting'N'Go vytvořila firma Ting Prague s.r.o.
Nápad na aplikaci přišel přibližně v polovině roku 2016 a plánovat a
realizovat jsme ji začali na podzim téhož roku.
Pro vyprojektování a naprogramování celé aplikace jsme se
rozhodli oslovit firmu Externity s.r.o., která pro nás aplikaci
vytvořila.
Přibližně rok nám trvalo vytvoření projektu, naplánování a
zrealizování celé aplikace pro ptatformu IOs, kterou jsme se
rozhodli realizovat jako první.
Aplikace pro IOs vyšla v prosinci 2017 a ihned jsme začali usilovně
pracovat na verzi pro operační systémy Android, která by měla být
pro naše uživatele připravena během první části příštího roku.

O aplikaci:

Aplikace Ting'N'Go se zaměřuje na matchmaking pro úspěšné lidi.
Jedná se o sjednání instantní schůzky mezi dvěma uživateli
aplikace, ze kterých je jeden z nich v pozici zvoucího a druhý v
pozici přijímajícího pozvánky na schůzky. Takovéto schůzky mohou
být například společná večeře, schůzka ve společnosti, různé
formální akce, rande v pohodlí domova, nebo třeba večer v baru a
popíjení drinků.

V čem se naše aplikace odlišuje:

- Mobilní aplikace Ting’N’Go se zaměřuje na spojení krásy s
úspěchem. Jsme zaměřeni na uživatele, kteří nechtějí plýtvat svým
časem.
- Při vytvoření profilu, který pozvánky přijímá, máte jedinečnou
šanci potkávat úspěšné lidi.
- Nejsme seznamka - neusilujeme o seznámení dvou lidí, kteří
hledají vážný vztah.
- Na českém trhu je Ting'N'Go jedinou aplikací svého typu.
Proč využít aplikaci Ting'N'Go:

- Je ke stažení ZDARMA. Zdarma jsou také její základní funkce, díky
kterým ji lze používat. Platíte pouze za rozšíření funkcí, pomocí
kterých můžete z aplikace získat ještě více.
- Jistota zájmu druhé strany - uživatelé aplikace si ji stahují se
stejným cílem, jako vy.
-Jednoduché vyhledávání profilů přijímajících vaše pozvánky oproti
zdlouhavému vyhledávání na internetu.
- Rychlé spojení mezi uživateli - při každé interakci dojde k
notifikaci přímo na váš displej.
- Diskrétnost - v naší aplikaci je možné nastavit bezpečnostní kód
pro každé otevření aplikace.
- Snadné a pohodlné ovládání aplikace.

Jak naše aplikace funguje:

Při registraci v naší aplikaci se můžete rozhodnout, zda budete v
aplikaci posílat, nebo přijímat pozvánky.
Jako uživatel, který posílá pozvánky, máte možnost procházet a
vyhledávat profily a vybírat s profilů, jenž přijímají pozvánky.
Pozvánky mohou být konkrétní, nebo obecné.
Konkrétní pozvánka se zobrazí jen jednomu konkrétnímu uživateli,
pro kterého byla vytvořena.
Obecná pozvánka se zobrazí všem uživatelům, jenž vyhovují
kritériím, které zadáte, s tím, že poté čekáte, kteří uživatelé na ni
zareagují.
Uživatel, který se zaregistroval pro přijímání pozvánek, bude
zobrazen v seznamu, který se bude zobrazovat profilům, jenž
pozvánky posílají, a zároveň se mu budou zobrazovat pozvánky
obecné, na které může v případě zájmu zareagovat. Viditelnost v
seznamu lze vypnout a dostávat jen obecné pozvánky.
Přijetí nabídky funguje jako podnět pro vytvoření chatu mezi dvěma
uživateli.
V tomto chatu se uživatelé domluví na schůzce a všech detailech.
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