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Szanowni Państwo,
dnia 25. 10. 2013 w miasteczku Hustopece, w pobliżu Brna odbył się kolejny rocznik konferencji
FORUM CARAT 2013.
Management niemieckiej firmy CARAT przedstawił klientom tegoroczne trendy oraz przygotowywane
nowości. Przedstawiciel firmy HOS zaprezentował technologię laserowego mierzenia pomieszczeń wraz
z importem pomiaru do programu Carat. Natomiast organizator konferencji, firma TECHNODAT,
zaprezentowała szereg porad technicznych, dostarczyła informacji o interfejsie e.COM oraz o
przygotowaniach nowych stron internetowych. Niezwykle interesujące było wystąpienie profesorki
prywatnej Szkoły Artystycznej Ave Art z Ostravy, która pokazała szereg projektów studentów
przygotowanych w programie CARAT.
W godzinach wieczornych, w duchu przyjaźni i niezapomnianych przeżyć, przebiegła nieformalna część
konferencji.
Dziękujemy za wszystkie pozytywne komentarze, które zabrzmiały pod adresem konferencji! Jesteśmy
bardzo wdzięczni za okazane zainteresowanie, a Państwa zadowolenie jest dla nas uznaniem.
Zespół CARAT

1. Forum CARAT 2013
Po słowie wstępnym dyrektora holdingu TECHNODAT - RNDr Alesa Kobylika i dyrektora
wykonawczego firmy TECHNODAT Develop – inż. Jaroslava Janosa, wystąpił dyrektor sprzedaży firmy
CARAT, pan Andreas Guenther, który zapoznał zebranych z nowościami i wizjami CARAT na zbliżający
się okres.
Jako kolejny wystąpił pan Josef Reuter z niemieckiej firmy HOS prezentując laserowy pomiar
pomieszczenia. Celem usługi jest przygotowanie niezwykle precyzyjnego pomiaru pomieszczenia z
uwzględnieniem wszelkich przeszkód takich jak: otwory czy występy. Efekt pomiaru jest importowany
do CARAT i pozwala na dokładne zaplanowanie kuchni/pomieszczenia. Temat ten cieszył się
ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji, o czym świadczyła liczba pytań kierowanych do
pana Reutera. Firma Technodat Develop rozważa wprowadzenie usługi na rynek Polski, Czech i
Słowacji.
Po przerwie wystąpił pan Petr Svehlik prezentując triki w CARAT oraz pani mgr Iwona Bartosova z
tematem efektywnego wykorzystania funkcji e.COM. Z koncepcją nowych stron internetowych
programu CARAT zapoznała zabranych pani mgr Eva Psenicova.
Jako gość konferencji wystąpiła pani inż. Iva Luksova PhD. prezentując informacje na temat procesu
nauczania software CARAT w prywatnej szkole Ave Art oraz projekty studentów przygotowane w
programie CARAT.
Konferencję zakończyła loteria fantowa. Na oficialną część konferencji swobodnie nawiązała część
nieoficjalna, a o atmosferze całego spotkania wypowiadają poniższe fotografie.

2. Aktualne informacje
Aktualne informacje o relacjach cenowych software CARAT znajdują się na stronach internetowych
www.kuchnie-carat.pl , a także www.carat.technodat.cz (wersja czeska).
Przypominamy, że 1 licencję software można zainstalować na aż 3 komputarach w jednej
lokalizacji. Nadal obowiązują zniżki cenowe dla klientów zamawiających kilka licencji.

Wyrażenie zgody na odbiór Newsletters CARAT
Z uwagi na obowiązującą w Republice Czeskiej ustawę o usługach informacyjnych nr 480/2004 Sb.,
która reguluje komunikację elektroniczną, prosimy Państwa o wyrażenie zgody na wysyłanie
porad technicznych. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę proszę kliknąć tutaj. Swoje potwiedzenie mogą
Państwo kiedykolwiek anulować.
POTWIERDZENIE nie odnosi się do partnerów, którzy przesłali potwierdzenie odbioru
Newsletters.
Dziękujemy za przeczytanie tej wersji Newsletter. Do zobaczenia w kolejnym miesiącu.
Zespół CARAT

Technodat Develop, s.r.o.
Tr. T. Bati 3295, 760 01 Zlin
telefon: +420 571 894 330
mobile sprzedaż: +420 739 583 899 lub +48 601 091 143
mobile hotline: +420 739 583 899
e-mail: carat@technodat.cz
www: kuchnie-carat.pl
Skype: hotline_carat_pl

