
1. State of Frontend 2022

Pobierz raport tutaj: https://hubs.la/Q018yF8y0

Dlaczego warto przeczytać raport The State of Frontend 2022?

State of Frontend 2022 da ci możliwość przeanalizowania autorskiego badania,
które zostało przeprowadzone w międzynarodowej społeczności frontendowej
wśród użytkowników i ekspertów - ponad 3700 programistów ze 125 krajów
wypełniło ankiety. Jeśli chodzi o zasięgi, poprzednia wersja, The State of
Frontend 2020, była najpopularniejszym tego typu raportem na świecie, 55
000 osób przeczytało raport w roku, w którym się ukazał.

Jakie benefity czekają na czytelników raportu?

State of Frontend wnosi wyjątkową perspektywę na rynek frontendu dla
doświadczonych deweloperów i dla osób dopiero zainteresowanych
poznaniem frontend developmentu. Zawiera dane o trendach w bibliotekach,
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frameworkach, technologiach przeglądarek, systemach projektowych i innych
rozwiązaniach, a także nawykach programistów i ich celach rozwojowych.

Ten raport jest również doskonałym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za
planowanie strategiczne i rekrutację. Pokazuje szeroki obraz w środowiska
frontend i prognozowanych przyszłych trendów.

Eksperci na pokładzie

The State of Frontend 2022 został przeanaliowany i skomentowany przez 19
ekspertów z branży, m.in.

● Luca Mezzalira - principal solutions architect w Amazon, O’Reilly autor,
● Gift Egwuenu - developer advocate w Cloudflare,
● Gergely Orosz - autor The Pragmatic Engineer, numer #1 wśród

technicznych newsletterów na Substacku,
● Kent C. Dodds - współzałożyciel i dyrektor Developer Experience w

Remix.

O projekcie State of Frontend 2022

State of Frontend to projekt społecznościowy zainicjowany przez The Software
House, z pomocą niezależnych frontend developerami i specjalistami
niszowymi. Chcemy uzyskać wgląd w codzienną pracę społeczności frontend,
używane narzędzia i to, czego developerzy chcą się nauczyć w przyszłości.

Dlaczego frontend?

Bo frontent to pierwsza linia frontu, na której odbywa się komunikacja między
użytkownikiem a usługodawcą. To połączenie z designem, które widzisz po
otwarciu aplikacji, a które zadecyduje o tym czy zostanie ona twoją ulubioną,
czy usuniesz ją po kilku minutach przeglądania. Frontend jest po prostu ważny!

Jakie zagadnienia obejmuje State of Frontend 2022?
W oddzielnych sekcjach zajmujemy się bibliotekami, frameworkami, dobrymi
praktykami i metodami, hostingiem, mikrofrontendami, designem, QA - i wiele
więcej. Ułatwi ci to:

● zaplanowanie własnej edukacji frontendowej,
● wsparcie talentów w swojej organizacji,



● zaplanowanie szkoleń wewnętrznych,
● podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących produktów i tech

stacku.

2. About us

The Software House jest partnerem w rozwoju produktów dla firm budujących
swoją przewagę konkurencyjną na doskonałości technologicznej. W ciągu
ostatnich 10 lat, firma rozrosła się do ponad 200 developerów i innych
specjalistów IT. Serwis Clutch.co kilkukrotnie uznał TSH za wiodącą na świecie
firmę tworzącą oprogramowanie.

Oficjalna strona: https://tsh.io/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/the-software-house/
FB� https://www.facebook.com/TheSoftwareHousePL/
TT� https://twitter.com/realtsh

3. Bio/zdjęcia twórców projektu

Marek Gajda
CTO i współzałożyciel The Software House
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Główny opiekun merytoryczny raportu i ekspert od skalowalności. Marek jest
wyjątkowo angażującym prelegentem i chętnie przyjmuje zaproszenia do
udziału w wydarzeniach biztechowych, podcastach, webinarach. Zachęcamy
do umówienia wywiadu!
https://www.linkedin.com/in/marek-gajda-tsh/

Aleksandra Dąbrowska
Redaktorka raportu
Kreatywna copywriterka. Jeśli masz jakieś ogólne pytania dotyczące
przygotowania raportu lub masz sugestie dotyczące przyszłych edycji, to
najlepiej skontaktować się właśnie z nią.
https://www.linkedin.com/in/aleksandra-d%C4%85browska-54b04aa6/
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Marcin Gajda
Konsultant ds. badań i technologii
Aktywny programista i manager działu frontend w The Software House. Nie
tylko koduje, ale także pisze artykuły i przemawia na wszelakich wydarzeniach.
Będzie świetną osobą do kontaktu w przypadku researczu i szczegółów
technicznych raportu.
https://www.linkedin.com/in/marcingajda91/

4. Zdjęcia i logo do materiałów prasowych

/The Software House oficial logo/
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/State of Frontend 2022 design identification/

/Główne biuro The Software House w Gliwicach/



5. Kontakt
Jeśli potrzebujesz więcej materiałów, zasobów, grafik lub chcesz umówić się
na rozmowę z naszym zespołem lub zaprosić ich na wydarzenie, napisz do
koordynatorki: paulina.kozub.chwastek@tsh.io
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