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Vážení přátelé, 

 
dne 21. 5. 2015 proběhl v Hustopečích u Brna již čtvrtý ročník konference CARAT FÓRUM 2015.  

Za účasti představitelů firem CARAT a holdingu TECHNODAT byly našim zákazníkům představeny 

aktuální a připravované novinky programu Carat a současně též řada tipů a triků, jež byly dle ohlasu 
našich klientů zdrojem mnoha nových podnětů k usnadnění jejich práce s programem. Zajímavá byla 

také prezentace o zkušenostech s výukou software CARAT a jeho využitím pro studentské projekty.  
Ve večerních hodinách se potom konalo neformální pokračování konference v duchu přátelské 

atmosféry a příjemných zážitků. 
   

Děkujeme za všechny pozitivní ohlasy, které zazněly na adresu formálního i neformálního programu 

konference! Vašeho zájmu si velmi vážíme, Vaše spokojenost je pro nás oceněním. 
 

Váš CARAT team 
 

   

 
    
   

 
 

 
 



2. CARAT Fórum 2015  
 

Po úvodním slovu ředitele holdingu TECHNODAT - RNDr. Aleše Kobylíka a jednatele společnosti 

TECHNODAT Develop – Ing. Jaroslava Janoše vystoupil vedoucí obchodního oddělení CARAT 
Rakousko, pan Matthias Schaufler, který představil aktuální i připravované novinky software CARAT, 

zejména vylepšení v oblasti fotorealistiky. Zároveň také představil novinku App „CARAT view“, který 
umožňuje panoramatický pohled místnosti. 

 

Po přestávce vystoupila paní Mgr. Šárka Manišová s tématem Raytracer a Mgr. Iwona Bartošová 
s některými tipy a triky v CARATU. 

 
Jako poslední vystoupil host konference - Ing. Iva Lukšová PhD. se zajímavými informacemi o výuce 

software CARAT a jeho využití v pracích studentů soukromé umělecké školy.  

 
Všechny uvedené prezentace jsou Vám k dispozici na našich internetových stránkách v sekci 

PODPORA – KE STAŽENÍ: http://carat.technodat.cz/podpora/ke-stazeni 
 

 
Na oficiální část konference volně navázalo neformální pokračování – o přátelské atmosféře a zábavě 

vypovídají i následující fotografie. 
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3. Aktuální informace 

Aktuální informace, týkající se nejen cenových relací software CARAT či termínů školení, naleznete na 

našich webových stránkách www.carat.technodat.cz, popř. www.kuchnie-carat.pl (polská verze). 

Připomínáme, že 1 licenci software je možné instalovat až na 3 počítače v jedné lokalitě. 
Stále platí výrazné cenové zvýhodnění pro zákazníky, kteří objednávají více licencí. 

Informujte se, prosím, u našich obchodníků na aktuální nabídku (telefony +420-737 218 255, 577 007 
934; e-mail: carat@technodat.cz). Všem vážným zájemcům nabízíme mj. i testovací verze software. 

 

4. Potvrzení Vašeho souhlasu s přijímáním newsletteru CARAT 

Vzhledem k platnosti zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který upravuje pravidla elektronické 
komunikace, bychom Vás chtěli požádat o POTVRZENÍ VAŠEHO SOUHLASU S PŘIJÍMÁNÍM OBCHODNÍCH A TECHNICKÝCH 
SDĚLENÍ v newsletterech CARAT. 
V případě Vašeho souhlasu, prosím, …………… Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. 
V případě Vašeho nesouhlasu, …. 
Děkujeme za Vaše pochopení a za Váš čas. 

POTVRZENÍ se nevztahuje na ty obchodní partnery nebo zájemce o software CARAT, kteří nám svůj souhlas či 
nesouhlas se zasíláním Newsletteru již vyjádřili. 

Děkujeme za přečtení této verze Newsletteru. Na viděnou v dalším měsíci. 

 
TECHNODAT  Develop, s.r.o. 
Tř. T. Bati 3295, 760 01 Zlín 
telefon: +420 577 007 934, 911 
mobil obchod: +420 737 218 255 
mobil hotline: +420 605 391 984 
e-mail: carat@technodat.cz 
www: carat.technodat.cz  
Skype: hotline_CARAT 
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