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SEMA pod novou střechou 

Přemístění firemní centrály SEMA 

Dne 15. května 2019 byla slavnostním ceremoniálem zahájena stavba nového sídla společnosti SEMA. Po 

více než roce výstavby je nová budova dokončena a vybavena novým, funkčním interiérem. 

Dobré plánování a spolehlivé provedení jsou více než 35 let předností SEMA, a proto byl tento velký krok 

společnými silami bezproblémově zvládnut a všichni zaměstnanci se dne 2. června 2020 přestěhovali do 

nového sídla společnosti. 

„Touto novou budovou jsme spojili pod jednu střechu všechna oddělení, která byla původně historicky 

rozdělena do dvou budov. Očekáváme tak ještě intenzivnější výměnu informací, snadnější komunikaci a 

zrychlení interních procesů, “řekl Alexander Neuss, ředitel firemní skupiny SEMA. Ve vysoce moderní 

dvoupodlažní kancelářské budově o rozloze cca 1800 m² se nyní nachází vývojové oddělení, oddělení 

zajištění kvality, zákaznický servis, prodej, marketing, finance, správa a IT. Všichni zde mají dostatek 

prostoru pro nadcházející výzvy a úkoly. Peter Kiesel, vedoucí oddělení péče o zákazníky, dodal: „Obzvláště 

mne těší, že mohu přivítat zde ve Wildpoldsriedu zákazníky ve školicích místnostech s nejlepším možným 

výbavením. Naši zákazníci tak zde mohou absolvovat, vzdáleni od každodenních pracovních starostí, praxí 

orientovaný a intenzivní výcvik v softwaru SEMA.“ 

Dřevo jako stavební materiál vytváří úžasně vyvážené a zdravé vnitřní klima nejenom v kancelářských 

budovách. Zaměstnanci se cítí pohodlněji a jsou schopni lépe se soustředit na svoji práci. „My, společnost 

Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG, jsme díky naší téměř 30-leté spolupráci se společností SEMA 

obeznámeni s vývojem v této společnosti. Obzvláště nás tedy těší, že se SEMA spolehla na naše zkušenosti 

a know-how a pověřila nás projektováním a výstavbou jejich nového sídla pomocí našeho stavebního 

systému. Díky našim hlubokým znalostem individuálního, funkčního a zákaznického plánování jsme schopni 

výrazně zlepšit procesy, efektivitu a výkon našich zákazníků v jejich nové budově, “říká Michael Regnauer, 

generální ředitel společnosti Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG. 
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Základní kámen pro úspěch malé, mladé a dynamické softwarové společnosti v Wildpoldsriedu byl položen 

před 36 lety. „Nová budova společnosti představuje další milník v rozvoji této společnosti. S 9 800 zákazníky 

v 54 zemích se SEMA mezitím stala mezinárodním hráčem na softwarovém trhu. S novou budovou 

investujeme do budoucnosti a jsme dobře připraveni na budoucí výzvy a další růst, “říká Neuss. „Chtěl bych 

poděkovat našemu generálnímu dodavateli, společnosti Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG, za provedení 

a realizaci projektu. Stejně tak i všem účastníkům stavby za jejich neúnavné úsilí, “vysvětluje Neuss. „My 

přejeme společnosti SEMA vše nejlepší a úspěšnou práci v novém firemním sídle“ uzavírá Michael 

Regnauer. 
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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 ver-

zích a je úspěšně používáno u více než 9800 zákazníků v 54 zemích světa již více než 35 let. Abychom mo-

hli 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. 
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