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Celý náš tým Vám přeje, 

abyste v roce

2012. 

nastoupili do toho 

správného vlaku 

a Vaše cesta byla 

ozářena jasnými 

hvězdami.

Leden 2012

Přejeme všem čtenářům našich eNews vše nejlepší do Nového roku! 

Vážené dámy, vážení pánové,

V dnešní době jsou rozhodování a celý chod podniků ovlivněny změněnými 
podmínkami. Hlavní stavební aktivity probíhají v Asii, Jižní Americe, na 
Středním východě, v Turecku, Rusku a dalších zemích. Udržení obchodních 
aktivit v mezinárodním měřítku a získání zkušeností a potřebného know-how o 
místních požadavcích a normách vyžaduje nemalé úsilí. To samé platí i pro 
společnost Nemetschek Scia. Musíme ještě více soustředit naše síly k tomu, 
abychom se stali úspěšným globálním hráčem na poli software pro výpočty a 
posudky konstrukcí. Naše klienty máme ve více jak 50 zemích po celé Evropě, 
v Americe, na blízkém Východě a posilujeme naši pozici i dále východním 
směrem. 

Kromě internacionalizace je hlavní výzvou dneška současný pokles růstu 
ekonomiky. Stavební průmysl je tradičně fragmentovaný a často neproduktivní. 
Současnou misí skupiny Nemetschek je výrazné zlepšení celého procesu od 
návrhu až po realizaci konstrukce. Naše softwarové produkty představují 
řešení na zefektivnění interoperability a podporují nové stavební metody 
prostřednictvím konceptu sdílení dat mezi aplikacemi známého jako BIM.

Upřímně doufám, že se k nám v roce 2012 připojíte a podělíte se o své 
zkušenosti. 

Jménem celého týmu Nemetschek Scia Vám přeji šťastný Nový rok. 

Jean-Pierre Rammant
CEO Nemetschek Scia

► Přehrát klip YouTube...
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