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TO WHOM IT MAY CONCERN

It is with much enthusiasm that I am writing to recommend the services provided by
AMIGO. I have been, using their services for the past six years and I have always been
completely satisfied with their performance.
AMIGO does a fantastic job. They are punctual and offer the most competitive rates.
Excellency is their visit card. The website designed for us by them helps a lot. Visitors say

about our website that it is the right one they are looking for if they will promote an
effective communication with other people in this field, lt is a pleasure to work with them.
AMIGO reunites high level talented professionals in web building and affordable
opportunities for a large spectrum of clients with individual approaches. They develop the
principle of friendly using digital platforms in running different types of businesses.
I am ha.ppy

to recommend their services

Sincerely,

Vasile Cucerescu

President
European Community Studies Association Moldova (ECSA Moldova)

2312, Petru Movild Str., Chisinau, MD-2004, Republic of Moldova
(+373) 79 555 633, 22621 O92; info@winetours.md
www.winetours.md

Chisinau,
06.10.2017

RECOMMENDATION LETTER

To whom it may concern
Working with Amigo is easy, comfortable and efficient. We contracted them
after a long and difficult pitching process. Besides their great reputation, we got some
recommendations from our partners as well regarding Amigo. Our business is online
based, so we needed somebody to fully understand our needs and to offer:gs the best
-".l
solution, without any

compromises.
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First, we were worried about the fact, that Amigo is not working on most popUlar CMS.

Believe us, this is even better. You don't get an adapted WordPress theme, instead you
get your own customized CMS. Which makes work much easier and adapted to your
business needs. Their CMS is user friendly and even a person with basic lT knowledge
can use it.
Amigo staff care about each customer, dedicating time and effort in order to feel and
test the producUservice, by bringing best practices and creating customized and
effective solutions.

Veronica Tomescu
Co-founder
GSM. 00373 79 555
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Scrisoarede Recomandare

In contextul
pe deplinmulgumiti
uneicolaborari
de duratacu AMIGO,
ne declar5m
de
pr€state,
serviciile
promptitudinea,
Demnede toatelaudele
suntmaiales
deschiderea
9i
profesionalismul
membrilor
echipei.
Centrul
Internalional
cu AMIGO
incbdin primiiani
,,LqStrada"gi-adebutatcolaborarea
de activitate
ai AMIGO,
In diferite,perioade
de timpgi specificul
colaboririi
a variat:de
la crearea
in comunde instrumente
de gestionare
a informaliilor
si datelorin scopde
gi analiz6,p6nd la elabo-rarea
documentare
platformelor
gi
web www.lastrada.m'd
www.Siguro,llinq.
De fiecaredatd solutiileoferitede AMIGO,s-au pliat pefect pe
"LaStrada".
necesit5tile
Av6ndin vederecelementionate
mai sus,dar nu numai,recomandbm
cu incredere
AMIGO
cagi un excelent
furnizor
deservicii
in domeniul
TIC.

4,#tt^'q*
'
it9*,
Curespect,
AnaRevenco
PregedintE
,,La

mrornior.nz

t<,.r,^.o,,4.7
lclcLe*

.6

C e n t r u Il n t e r n a f i o n apl e n t r uP r o t e c t i aS iP r o m o v a r e D
a r e p t u r i l oF
r e r n e iLi AS T R A D A
I

16 februarie 2018
mun. Chișinău
Nr. 0 1/201802

SCRISOARE DE RECOMANDARE
În contextul unei colaborări de mai bine de un cu AMIGO, putem constata cu mare satisfacție că
așteptările noastre privind colaborarea au fost depășite.
Proiectul www.cinehub.md este unic în felul său și complexitatea platformei implica foarte multă
analiză, gdesign și improvizație, neavând exemple elocvente pentru inspirație. Echipa AMIGO nu a
fost un executant care urmează Caietul de sarcini, dar a venit cu foarte multe idei, a fost pro-activă
în realizarea Platformei, asumându-și, inclusiv mentenanța, după încheierea contractului și
predarea proiectului.
ALTFilm are cu siguranță de acum încolo un reper garantat în elaborarea proiectelor TIC și
recomandăm cu încredere această companie, fiind siguri că ar putea fi încadrați în topul celor mai
buni developeri de web pe piața Moldovei.

Dumitru Marian
Președinte ALTFILM

STR. PUSKIN 47/1-5A, CHISINAU, MD 2005
REPUBLIC OF MOLDOVA
TELEPHONE: (373 22) 21 20 31, 22 61 13
FACSIMILE: (373 22) 22 38 06

19 mai 20017
IN ATENTIA CELOR INTERESATI
Biroul nostru de avocaţi colaborează cu Amigo.md de aproape 10 ani.
Amigo.md a realizat mai multe proiecte de web design si branding la solicitarea
biroului nostru.
În această perioadă, noi am încercat colaborări şi cu alte agenţii de web design, însă
ne-am convins ca echipa Amigo.md este cea mai buna.
Amigo.md înţelege bine sarcina, stabileşte perioade de îndeplinire realiste, iar
produsul final întotdeauna depăşeşte aşteptările.
Remunerarea solicitata de Amigo.md pentru sarcinile îndeplinite este una adecvata
pentru calitatea livrata.
Design-ul realizat de Amigo.md este de foarte bun gust si corespunde tuturor
cerinţelor moderne in domeniu.
Cea mai recentă colaborare a fost legată de portalul de abilitare juridică online a
populaţiei – www.yAvo.md. Colaborarea noastră pe acest proiect deja durează
aproape doi ani. Proiectul, aparent simplu, este foarte complex şi echipa Amigo.md
face faţă tuturor provocărilor întâmpinate la realizarea acestui proiect.
Următoarele proiecte de web design, noi le vom desfăşura in colaborare cu
Amigo.md.
Cu respect,

Alexandru Ţurcan
Avocat-coordonator

TURCAN CAZAC | Birou Asociat de Avocati
Nr. de inregistrare 688
Cod fiscal 38770018

www.TurcanLaw.md
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Scrisoare de recomandare

Echipa Amigo ne-a suprins frumos cu munca lor. Ne-au ajutat sa dam noua
imagine site-ului nostru, si respectiv brand-ului nostru. Design-ul site-ului este exact
ce ne-am dorit, iar panelul de administrare este intuitiv si extrem de usor de utilizat,
chiar si pentru cei din noi care pana acum nu au administrat vreun website. Putem
afirma cu certitudine ca Amigo se vor asigura mereu ca vor livra un produs de
calitate.
Accesand acum site-ul plastregal.md, clientii nostri pot afla mai multe despre
produsele noastre, Tntr-un mod interactiv, informatie bine structural, corect
prioritizata. Am primit multitudine de aprecieri a site-ului nostru, structura acestuia
si interfata, facandu-ne si mai satisfacuti de produsul livrat.
Suntem multumiti de organizarea echipei, comunicarea cu noi, atentia acordata
detaliilor si nu in ultimul rand, creativitatii. Recomandam cu incredere serviciile
echipei Amigo.

SC PLASTREGAL SRL
mun. Chisinau str. laloveni 5/2
C/F 1005600059363
TVA 0207362 C/D 2251568703
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