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SEMA na veletrhu IBF/DSB v Brně 

V koncem dubna probíhal na brněnském výstavišti přední veletrh stavebnictví IBF a jeho část 
zaměřená na dřevostavby s označením DSB (Dřevostavby Brno). 

SEMA, tak jako již poněkolikáté tento rok, vystavovala i zde 
jako jediný zástupce z výrobců a dodavatelů dřevařských 
softwarů. Jasně tak opět potvrdila své pevné postavení na trhu 
a zároveň tím všechny ujistila, že neusíná na vavřínech ale i 
nadále pokračuje v nastavené perfektní podpoře svých zákaz-
níků a je připravena informovat nové zájemce o aktuální na-
bídce a možnostech našeho softwaru. 

V rámci veletrhu probíhal ve čtvrtek i odpolední Workshop 
pořádáný ČKAIT s názvem „Workshop BIM 2017“. I zde jsme 
více než 60 účastníků v naší prezentaci seznámili s aktuální 
situací a možnostmi které SEMA na poli BIM přináší. Bylo 
znát, že řada z nich byla velmi překvapena, že v duchu BIM 
software SEMA pracuje již řadu let… 

 

 
 

SEMA Experience – jistota pro budoucnost! 

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 

https://www.facebook.com/semasoft.cz
mailto:info@sema-soft.de
http://www.sema-soft.de/
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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 

http://www.sema-soft.cz/

