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Działalność firmy można podzielić na trzy zasadnicze obszary:
• konsulting dla biznesu, który ma na celu mediację na styku technologii i biznesu,
• szkolenia techniczne dla firm IT, które mają na celu rozwój i doskonalenie kadry IT,
• tworzenie oprogramowania na zamówienie, które mają na celu dostarczanie rozwiązań i usług IT
szytych na miarę.
•
•
•
•
•
•

W ofercie konsultingu dla biznesu znajduje się:
doradztwo w procesie tworzenia systemów,
ekspertyzy techniczne,
weryfikacja oraz audyty systemów i projektów.
Oferta szkoleń technicznych obejmuje:
szkolenia z szerokiego zakresu Inżynierii
Oprogramowania i platformy Java EE,
mentoring zespołów,
usługi doradcze i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

W ofercie tworzenia oprogramowania na zamówienie znajdują się:
• tworzenie rozwiązań IT,
• wsparcie i doradztwo w tworzeniu rozwiązań IT.
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Właściciel firmy ukończył informatykę na
UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu Projektowania Systemów Informatycznych
na Politechnice Warszawskiej. Podczas swojej
kariery zawodowej pracował w lubelskich i warszawskich firmach z sektora IT. Zajmował się
tworzeniem oprogramowania jako programista,
architekt, lider zespołów oraz niezależny ekspert
i trener. Działa czynnie w społeczności IT jako:
• Prezes Stowarzyszenia Software Engineering
Professionals Polska (http://ssepp.pl),
• lider Lublin Java User Group,
• blogger (http://art-of-software.blogspot.com),
• publicysta w prasie IT,
• nagradzany prelegent na konferencjach branżowych.

Sławomir Sobótka
Do jego głównych zainteresowań należy szeroko pojęta inżynieria oprogramowania oraz jej
praktyczne wykorzystanie w budowaniu społeczeństwa opartego o wiedzę.
Pomysł na biznes zrodził się z chęci przekazywanie innym wiedzy oraz doświadczenia z dziedziny, która jest pasją jego właściciela. Stąd również pomysł na nazwę firmy. Bottega – ma swą
genezę w renesansie. W renesansowych Włoszech
nazywano tak pracownię, w której ówcześni mistrzowie łączyli sztukę z rzemiosłem, a naukę
z zabawą.
Firma formalnie powstała w czerwcu 2009 r.
Wraz z rozpoczęciem działalności uruchomiono witrynę www: http://bottega.com.pl. Dzięki
dotacji został zakupiony sprzęt składający się na
Mobilne Centrum Szkoleniowe. MCS umożliwiło poszerzenie oferty o organizowanie szkoleń
w dowolnym, wybranym przez klienta miejscu.
Od razu zostali pozyskani pierwsi klienci korzystający z usług szkoleniowych z zakresu Inżynierii
Oprogramowania i platformy Java. Są wśród nich
między innymi największe firmy IT w Polsce,
takie jak AssecoBS. Na początku 2010 roku na-

Bottega IT Solutions
wiązano współpracę z profesjonalistami tworzącymi oprogramowanie na zasadzie freelancingu.
A w połowie 2010 roku rozszerzono działalność
o usługi konsultingowe dla biznesu z zakresu
technicznych zagadnień IT.
Największym sukcesem firmy jest utrzymanie
100% poziomu zadowolenia klientów, co potwierdzają otrzymane referencje.
Według przedsiębiorcy warto rozdawać „podarunki” – w sensie małych, darmowych usług
i przysług. Wpływa to na pozytywnie na postrzeganie firmy.
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