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SEMA na ForArch Praha

Třetí záříjový týden patřil veletrhu ForArch/ForWood v Praze, a SEMA se jej zúčastnila jako jediný 
dodavatel dřevařského softwaru také.

Veletrh letos zaznamenal vzestupnou tendenci – 830
vystavovatelů kompletně zaplnilo všechny haly a veletrh v 
průběhu 5 výstavních dnů navštívilo téměř 75.000 návštěvníků. 

I na stánku SEMA toho bylo mnoho k vidění – novinky květnové 
verze 15-2, kde největší uznání sklidilo vylepšení u opláštění 
stěn a stropů s možností z každé strany dřevěné konstrukce 
osadit  až 12 nezávislých vrstev jako laťování, izolace, fólie i 
deskové materiály, stavební plán stiskem jednoho tlačítka,
moduly pro klempířské systémy a obklady fasád, až po 
nahlédnutí do verze 16-1 která bude uvedena na trh v prosinci
tohoto roku. Na veletrhu vystavovalo v části ForWood i 10 firem 
aktivně používajících software SEMA. 

V pátek v rámci veletržních dní
proběhlo vyhlášení studentské 
soutěže „Stavby s vůní dřeva“ 
pořádané nadací Dřevo pro život. 
SEMA do této soutěže věnovala 
každému z prvních tří výherců 
jednoletou plnou verzi softwaru
SEMA a to včetně jednodenního 
individuálního školení. Výhercům 
tedy gratulujeme a těšíme se na 
další zajímavé projekty v příštích 
ročnících. 

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

SEMA Česká republika.
SEMACZ s.r.o.
Větrovy 99 
CZ - 390 01 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 dřevotaveb, schodů a 
také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových verzích a je úspěšně 
používáno u více než 8500 zákazníků ve 54 zemích světa již více než 30 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

   Výherce třetího místa Foto z vyhlášení – za výherkyni
  převzal cenu otec 


