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W Polsce można pobierać programy za darmo.

Jaki program jest najlepszy? Czego użyć do konkretnego celu? Softonic.com, największa w 
Europie strona oferująca recenzje i darmowe pobieranie programów uruchomiła we wrześniu 

polską wersję.

Od września 2009 roku polscy internauci mogą korzystać z bezpiecznego, naprawdę 
darmowego pobierania programów komputerowych z serwisu Softonic ( HYPERLINK 
"http://www.softonic.pl/" www.softonic.pl). W serwisie znajdują się legalne, wolne od 
wirusów aplikacje dostępne za darmo lub w wersjach próbnych.

Działający od 1997 roku serwis, mający swoją siedzibę w Barcelonie w Hiszpanii, miesięcznie 
odwiedza prawie 55 milionów unikalnych użytkowników z całego świata. Choć Softonic 
oferuje darmowe pobieranie programów, w 2008 roku jego obroty przekroczyły 15 milionów 
euro.

W Softonic można znaleźć ponad 100 000 programów. Uruchomiona we wrześniu polska 
wersja oferuje ponad 1 300 aplikacji na platformy Windows, Mac oraz telefony komórkowe. 
Wszystkie zostały przetestowane i zrecenzowane przez polskich redaktorów Softonic. Serwis 
oferuje też możliwość oceny i komentowania programów przez użytkowników. 

Recenzje w polskim Softonic pisane są zrozumiałym dla mniej zaawansowanych 
użytkowników językiem. Testy programów mają na celu sprawdzenie ich przydatności dla 
przeciętnego Kowalskiego. Dzięki Softonic możesz łatwo znaleźć potrzebną Ci aplikację.

Polska wersja Softonic oferuje kilkaset recenzji programów na platformę Mac, a liczba ta stale 
rośnie. Redaktorzy stale wyszukują i testują oprogramowania, aby zapewnić najszerszą 
możliwą ofertę aplikacji dla polskich użytkowników komputerów Apple.

Polska wersja Softonic to kolejny krok w globalnej ekspansji serwisu. W tej chwili serwis 
oferuje recenzje programów w językach hiszpańskim, angielskim, francuskim, włoskim, 
portugalskim, chińskim i polskim. Międzynarodowe zaangażowanie firmy sprawiło, że pracuje 
w niej 150 osób 17 narodowości. Wśród nich jest pięcioro Polaków. 

Softonic został uznany za najlepsze miejsce do pracy w Hiszpanii w rankingu “Best 
Workplaces 2009” prowadzonym przez Institute Great Place to Work®.
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