Fotomodeling, modelki, zdjęcia, akt, fotografia, event, sprzęt
Ludzie

Ludzie
Z Infero współpracuje szereg osób, duża część z nich ma wieloletnie doświadczenie, własne firmy; za sobą - realizację
poważnych projektów, niektórzy są studentami i uczniami - dzięki firmie rozwijają się...
Infero koordynuje ich pracę i poczynania. Często nieodpłatnie przekazują na rzecz firmy szereg materiałów.
Planujemy powołanie fundacji: Infero Foundation - która zajmie się budową i powstaniem dużego portalu sieciowego dla WSZYSTKICH nas: portalu twojepasje, miejsca dla użytkowników sieci www w Polsce, miejsca szczególnego:
przystani, poradni, domu; portalu wymiany poglądów i informacji - centrum pomocy dla ludzi korzystających z sieci
Internet.
Na co dzień wspierają Infero i przebudowują m.in. stronę www:
- Damian - administrator, wiecznie zajęty, potrafi stanąć na wyskokości zadania,
- Maciej - opieka i nadzór nad oprogramowaniem - Administrator,
- Tomek - programista - Administrator,
- Rafał - sympatyk,
- Przemek - pomoc przy instalacjach, młody informatyk;
- Marek - ...
a także:
- Karolina - wizażystka - włożyła i wkłada wiele pracy w przygotowanie modelek do sesji zdjęciowych, jej pomoc i
praca są znaczące;
- Paulina - stylistka;
- Jurek - pomysły i kontakty z Klientami...
- Wojtek, od niedawna z nami - dobry duch i człowiek, będziecie mogli oglądać jego zdjęcia w Banku zdjęć.
Dziękujemy też wszystkim, którzy wcześniej przyczynili się do jej powstania czy poprawienia:
- Oggy'emu, za próby;
- Rafałowi - za pierwszą wersję;
- Zosi - za poprawki i czarnoć, jej Piotrowi za cierpliwość i pomoc.
- Krystowi, za wsparcie "duchowe",...:)
- Ani - za dobre chęci i próby...
Szczególny udział w Infero mają współpracujące z firmą Modelki.
Oprogramowanie służące do budowy strony opiera się na źródłach typu "Open Source", podziwiamy trud programistów
włożony w prace nad nim, są to skrypty: SMF, Coppermine, Mambo, ZooM Gallery i inne, w tym własne rozwiązania
Maćka i innych młodych informatyków współpracujących z Infero. Oby ich zapał i upór nie osłabł...
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, masz ciekawe pomysły - ZAPRASZAMY - prześlij emailem opis swoich
dokonań, poinformuj czym chciałbyś się zająć, w jakim temacie "dobrze się czujesz" - przywitamy Cię ze zrozumieniem
i radością. Bądź przy tym odpowiedzialny i słowny - na tyle, na ile pozwala otaczająca nas rzeczywistość! To ważne,
brak przewidywalności i odpowiedzialności są kłodami rzucanymi pod nogi...
Pozdrawiamy wszystkich odwiedzających naszą stronę www - wpadajcie częściej! :)
Zapraszamy do uczestniczenia w życiu i rozwoju Tego miejsca na uruchamianym Forum i Galerii użytkowników;
możecie czuć się tam dobrze, nie napadajcie na innych - szanujcie ich poglądy, a też będziecie szanowani...
Zespół
Szczególnie pozdrawiamy nasze rodziny, dziękujemy Wam za cierpliwość i wiarę!
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