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SEMA na veletrhu Dřevostavby Praha 

V termínu 1.- 4.2.2018 se uskutečnil, tak jako každoročně na výstavišti v Praze Holešovicích, veletrh 
se zaměřením na Dřevostavby. 

Na veletrhu se představilo 344 firem a SEMA byla mezi 
nimi. I 22 aktivních uživatelů SEMA softwaru, kteří se 
veletrhu zůčastnili také jako vystavovatelé, opět potvrdilo 
dominantní postavení našeho softwaru na trhu.

Veletrh tak pro nás nebyl pouze o získání nových kon-
taktů a zakázek, ale rádi jsme se zase znovu osobně 
potkali i s našimi spokojenými zákazníky.

Největší zájem tentokrát budila novinka verze 18-1 „pod-
pora práce ve 4K rozlišení“. Mnozí byli značně udi-veni 
pokud jsme jim na našem 32“ palcovém monitoru přep-
nuli program do dnes běžného full HD rozlišení a 
následně pak zpět na zmiňované 4K… Veškerá 
následná komunikace, zda něco takového má význam, 

byla rázem zbytečná, neboť jedinečná ostrost a přehlednost projektů tím získala úplně nový rozměr… 

V průběhu veletrhu na stánku Cechu klempířů a pokrývačů probíhala ukázka tesařského řemesla v podání 
několika učňů tesařského oboru. Podklady pro konstrukci byly vyhotoveny v programu SEMA a výsledné dílo 
pak vyhrál jeden z návštěvníků veletrhu. 

Další informace získáte také na www.facebook.com/semasoft.cz nebo přímo u: 

SEMA Česká republika.
SEMACZ s.r.o.
Větrovy 104 
CZ - 390 02 Tábor
Tel.: +420 381 210 179
Fax: +421 381 210 179
e-Mail: semacz@centrum.cz
Web: www.sema-soft.cz

Firemní skupina SEMA je světový lídr mezi dodavateli softwaru a doplňkových služeb v oblasti dřevostaveb, schodů a 
také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových verzích a je úspěšně 
používáno u více než 8900 zákazníků v 54 zemích světa již více než 33 let. Abychom mohli plynule budovat naší pozici 
na trhu a zákazníkům nabízet stále inovativnější řešení, investuje firemní skupina SEMA ve svém sídle v Allgäu ročně v 
průměru 15% svého obratu do dalšího vývoje. 

Další Informace získáte na www.sema-soft.cz


