
Wsparcie IT dla
e-commerce

Sopchy | Software House

Od ponad 5 lat dostarczamy rozwiązania
programistyczne dostosowane do potrzeb klientów z
sektora e-commerce.



Usługi dla
branży e-
commerce
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Tworzenie sklepów internetowych opartych o
PrestaShop, Magento, WooCommerce oraz
dedykowanych rozwiązań e-commerce.

Rozwój, integracje zewnętrzne, optymalizacja
oraz audyty istniejących sklepów internetowych. 

Bieżące wsparcie techniczne i szkolenia zespołu
z zakresu obsługi systemu sklepowego.



Wybrane case studies
w pigułce
RossmannxSHELMA

wdrożenie
dedykowanych
widoków produktów

Zakres działań: 

Luxtrade

redesign
optymalizacja
dedykowane funkcje
bieżące wsparcie
szkolenie

Zakres działań:

Hilly Sheep 

wdrożenie i rozwój
sklepu B2C
optymalizacja
dedykowane funkcje
bieżące wsparcie

Zakres działań: 

Papaya Store

wdrożenie i rozwój
sklepu B2C
integracje zewnętrzne
nowe funkcje
bieżące wsparcie

Zakres działań: 

Green Discovery

dedykowany design
rezerwacje online
indywidualne funkcje
bieżące wsparcie
szkolenie

Zakres działań: 

Branża: 
Kosmetyki, akcesoria

Branża: 
RTV

Branża: 
Biżuteria

Branża: 
Kosmetyki, akcesoria

Branża: 
Turystyka w Laosie

https://www.rossmann.pl/Produkt/Karma-sucha-dla-kota/Shelma-Sterilised-karma-pelnoporcjowa-sucha-dla-doroslych-kotow-po-sterylizacji-z-wolowina-750-g,341323,8380
https://luxtrade.pl/
https://hillysheep.com/
https://hillysheep.com/
https://papayastore.pl/
https://greendiscoverylaos.com/


Poznanie potrzeb

1

Analiza techniczna
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Plan wdrożenia
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Realizacja
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Etapy współpracy



~50+ tys
Ilość użytkowników dziennie 

~100+ mln zł
Roczne przychody klientów

Efekty naszej pracy w liczbach



Fixed Price, czyli określenie z góry budżetu, jaki
przeznaczymy na dokładnie określony, niezmienny
zakres prac.

Rozwiązanie to nie sprawdzi się jednak w
przypadku projektów wymagających elastycznego
podejścia i zmian koncepcji w trakcie realizacji. 

Fixed-Price
Płacisz za rzeczywistą pracę wykonaną przez
zespół software house’u. Możesz stale
kontrolować postępy i zmieniać koncepcję w
trakcie trwania prac. 

Model współpracy Time & Materials uznaje się za
nieco tańszy, jako że programiści nie muszą brać
pod uwagę kwoty asekuracyjnej, pokrywającej
ewentualne trudności. 

Time & Material

Elastyczne modele rozliczeń



Na każdym etapie współpracy patrzymy na projekt z
perspektywy naszego klienta, stając się działem
programistycznym jego firmy. Dzięki temu możemy
zrozumieć jego potrzeby biznesowe i zaproponować
optymalny sposób ich zaspokojenia. 

Dbamy o wydajność,
bezpieczeństwo, wysoki
poziom estetyczny
sklepów internetowych



Sopchy Software House 
NIP: 6572932363 
REGON: 368227098 

Sopchy Software House NIP: 6572932363 REGON: 368227098 

+48 577 99 34 34
info@sopchy.com
www.sopchy.com

Umów się na bezpłatną
konsultację

tel:+447541287643

