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Лариса Куроєдова

 є одним із лідерів українського ринку
програмних рішень і має широку партнерську мережу

Працюючи  з  понад  1500  партнерів
по   всій   Україні,   ми   надаємо

широкий   вибір   продуктів,
кваліфіковані   консультації

та  ефективну   логістику.
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SOFTICO – компанія з багаторічним успішним досвідом у 
сфері ІТ-дистриб’юції. Ми пропонуємо рішення з 
інформаційної безпеки, постачання та ліцензування 
програмного забезпечення від світових лідерів, 
CAD-рішення, IT-сервіси з інтеграції та обслуговування.

SOFTICO уособлює прогрес. Ми допомагаємо нашим партнерам 
розвивати свій бізнес та бути успішними на ринку інформаційних 
технологій.

Компанія SOFTICO пропонує своїм партнерам широкий вибір 
інноваційних ІТ-продуктів і рішень, комплексні технологічні рішення і 
сервіси, висококваліфіковану підтримку технічних фахівців і 
інженерів, а також лояльні ціни та ефективну логістику.

Якщо Ви в пошуку рішення для забезпечення безпеки, автоматизації 
або проектування - наші фахівці допоможуть дібрати продукт під 
потреби Ваших клієнтів, а також проведуть навчання з установки та 
використання програмного забезпечення.

SOFTICO — це не тільки програмне забезпечення, це велика і 
дружна команда професіоналів високого рівня. Ми дуже цінуємо і 
багато вкладаємо в наших співробітників, тому успіх для нас 
неминучий.

Somansa

Для партнерів та клієнтів компанія SOFTICO 
проводить семінари та воркшопи у власному 
спеціально обладнаному Навчальному центрі, який 
вміщує одночасно до 40 учасників.

Лекції щодо рішень та програмних продуктів, їхніх 
нових версій та можливостей читають BDM 
напрямків та запрошені представники вендорів.

www.softico.ua

2018 рік. Компанія SOFTICO провела Міжнародну IT-конференцію 
«SOFTICO 2018/19. A View To The Future», присвячену огляду, 
вивченню та аналізу можливостей, і сильних сторін, що стосуються 
сталого розвитку IТ-ринку в Україні.
Конференція зібрала понад 200 учасників серед яких були 
представники держструктур, освітніх установ, представники 
середнього та малого бізнесу, великих дилерів, дистриб'юторів і 
компаній розробників програмного забезпечення.

2019 рік. Компанія SOFTICO, від імені компанії Dassault Systèmes в 
Києві провела головну подію на ринку САПР і PLM в Укарїні - 
SOLIDWORKS SUMMIT UKRAINE 2019. Від нових ідей до 
ідеальних виробів.
Захід відвідали понад 250 учасників, серед яких були технічні 
директори, промислові дизайнери, інженери-конструктори, 
керівники конструкторських відділів і промислових підприємств. 
Ексклюзивно для аудиторії в Україні була представлена стратегія 
розвитку продуктів SOLIDWORKS і огляд нової версії SOLIDWORKS 
2020 року.


