
 
 

 
 ZZaarriibbaaGGaammeess  LLttdd..                wweebb::        hhttttpp::////wwwwww..zzaarriibbaaggaammeess..ccoomm  

ВВааррннаа,,  99000000                  ee--mmaaiill::    ooffffiiccee@@zzaarriibbaaggaammeess..ccoomm  
tteell::  ++335599  5522  661144443366  
 
 

 
 

Фирмена презентация 

на ZaribaGames 
във връзка с проект 

 

 
„BG051PO001-3.3.03-0085 “Практика на студенти  

от специалност „Компютърни системи и технологии” 
 във фирми, работещи в областта  

на компютърните и информационни технологии” 
  

 
 

 
 
 

Съдържание 
 
 
2   стр.  Профил 
3   стр.  Примерни проекти за студентските стажове 
4   стр.               Списък с наставниците 
 
 



 

2 / 4 

Профил  
 
ZaribaGames е компания с дългогодишен опит в разработването на забавен софтуер и игри.  
Имаща опит и творчески професионализъм, ZaribaGames създава:  

• WEB приложения, игри, Rich Internet Applications (RIA), забавен софтуер, видео 
конферентни приложения.  

• Мобилни приложения, игри за iPhone, Windows Mobile, Android, Java, Symbian  
• 3D моделиране, анимации, реклама.  

  
ZaribaGames разработва собствени интернет приложения и забавен софтуер: 
 
Проектът GamesForHire e платформа за уеб базирани мултиплейър игри. Платформата е 
многослойна и технологиите, които са залегнали в разработката и са Adobe Flash, Java, PHP, 
MySQL. GamesForHire.com е изцяло базирана на последните версии на водещите технологии и е 
изградена на основата на стандарти за: сигурност, надеждност и защита на данните.  
 
Проектът Monday Trivia е онлайн шоу, което ще се провежда на живо, всяка седмица, в един и 
същи ден и час. Регистрацията е абсолютно безплатна, но задължителна, за да можете да 
влезете в шоуто. Всеки регистрирал се може да създаде свой отбор и да подбере правилните 
играчи в няколко стъпки. Всяко шоу ще се състои от пет кръга, всеки с по десет въпроса в 
различни област. 
 
Програмирането на iPhone приложения, и приложения за Facebook са също част от проектите 
на компанията. 
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Примерни проекти за студентските стажове 
 
 
Участие в Quality Assurance (QA) тестове и изготвяне доклади за мониторинг на готови уеб 
приложения. 
Предназначение: Мониторинг и тестване на готови уеб базирани системи: 

- Функционално тестване, Техническо тестване, Управление на тестването 
- Изработка на доклади за съставен мониторинг. 
- Софтуерно тестване. 
- Изпращане на бъг репорти. 
- Решаване на открити проблеми и подобряване на системата 

Задачи за стажантите: Участие в мониторинга, изготвянето на доклади, предложения за 
решаване на открити проблеми. 
 
Интеграция със социални мрежи 
Предназначение: Разработка на модули за интеграция на GamesForHire.com  със социални 
мрежи. Интеграция с Facebook Connect и други системи за single sign-on. 
Технологии за разработка: PHP, JavaScript, ActionScript, 
Задачи за стажантите: Разучаване на различни single sign-on платформи и системи и изграждане 
на модули за интегриране. 
 
Интернет маркетинг и реклама 
Предназначение: Участи в маркетинговите проучвания, свързани с популяризирането на 
проектите на фирмата. SEO оптимизация, SES оптимизация и популяризиране на готови 
продукти. Разработка на рекламни кампании. 
Задачи за стажантите: Предлагат маркетингови стратегии и методи за добра реализация и 

популяризация на готовите проекти. Участие в интернет проучвания и следене на 
тенденциите за развитие на конкретната система и нейното налагане на пазара, като 
маркетингов продукт. Участие в изготвянето на рекламни кампании. 

 
Направления за участие на стажанти - обобщениe: 

- Мониторинг 
- Сигурност 
- Уеб разработка 
- Уеб дизайн 
- Социални мрежи 
- Системи за управление на качеството 
- Документация 
- Маркетинг и реклама 

 
 
 
 
 
За въпроси: 
 
Галин Динков 
Управител 
ZaribaGames  
mobile: +359 897 966647 
office@zaribagames.com  
http://www.zaribagames.com 
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Списък с наставниците 
 
Име Пол Име на организацията 
Галин Динков Мъж Зариба ООД 
Дима Койчева Жена Зариба ООД 
Искрен Йорданов Мъж Зариба ООД 
Катерина Огнянова Жена Зариба ООД 
 


