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●  Şi umpic de redesigning
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Ce ar mai fi de implementat:

● User progress and leveling
● Mafia Wars like template
● Şi cam de atât ştiu... Sugestii?
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Concluzii:

● Ne-a făcut plăcere să lucrăm la acest proiect
● Facebook ne-a cam dezamăgit cu     
documentaţia api
● Suntem mulţumiţi de ce a ieşit



  

  Mulţumesc pentru atenţie!

     Întrebări?
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