
Θέκα: « Πξαθηηθό Σεκηλάξην γηα επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξεκαηίεο ηεο Μειέηεο θαη   

             Καηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ » 

                           "Επέιηθηε Ληηή ΒΙΜ Τερληθή Εηαηξεία" 

Δηδηθή πξνζθνξά γηα κέιε ΣΠΔΓΔΘ & ΚΜ 

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ραίξεηε! 

Η ειιεληθή θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία γηα λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή, 

ρξεηάδεηαη λα κεηαβεί νκαιά, γξήγνξα θαη ζπληνληζκέλα ζηελ ςεθηαθή επνρή. 

Τν ειιεληθό θξάηνο εγείηαη ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ 

κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ ΒΙΜ (Building Information Modelling) εθ ηωλ άλω 

ζηε πξνθήξπμε όιωλ ηωλ δεκνζίωλ έξγωλ. Σηόρνο είλαη ε απνθπγή ζπλέρηζεο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο θαη άληζεο πηνζέηεζεο ηνπ ΒΙΜ θαη ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο από 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ζεκαληηθά ε 

παξαγωγηθόηεηα, ε αληαγωληζηηθόηεηα ηνπ θαη ε αμηνπνίεζε ηωλ πόξωλ. 

Ο ΣΠΔΓΔΘ & ΚΜ γηα λα βνεζήζεη ηα κέιε ηνπ λα γλσξίζνπλ ην ΒΙΜ θαη ηελ 

ςεθηαθή ηερλνινγία εμαζθάιηζε εηδηθή πξνζθνξά γηα ηα κέιε ηνπ                          

(60€ αληί 180€ πνπ είλαη ε θαλνληθή ηηκή) γηα ην ζεκηλάξην «Δπέιηθηε Ληηή ΒΙΜ 

ηερληθή εηαηξεία» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηαδηθηπαθά ζηηο 1 θαη 2 Οθηωβξίνπ 

2022 (κπνξνύκε λα ην παξαθνινπζήζνπκε από ην γξαθείν καο, από ην ζπίηη καο ή 

από νπνπδήπνηε θαη λα βξηζθόκαζηε, θαη ζα παξέρεηε θαη καγλεηνζθνπεκέλν γηα 

όζνπο δελ κπνξνύλ εθείλν ην Σαββαηνθύξηαθν). 

Τν ζεκηλάξην απηό είλαη ην κνλαδηθό ζεκηλάξην ζηελ ειιεληθή γιώζζα πνπ κπνξεί 

λα ζαο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζύζηεκα, λα κάζεηε κηα δνθηκαζκέλε 

κέζνδν θαη λα ιάβεηε βήκα πξνο βήκα θαζνδήγεζε γηα ην πώο κπνξείηε 

· λα απμήζεηε γεσκεηξηθά ηελ πειαηεία θαη ηα θέξδε ζαο 

· λα δηεπζύλεηε κε επηηπρία θαη ρσξίο άγρνο πεξηζζόηεξα έξγα & ηελ εηαηξεία ζαο, 

· λα κπνξείηε λα θεξδίδεηε Πεξηζζόηεξα θάλνληαο Ληγόηεξα 

· λα δηαθνξνπνηεζείηε εληειώο από ην 95% ησλ αληαγσληζηώλ ζαο 

Γείηε ζύληνκα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηελ ύιε ηνπ ζεκηλαξίνπ θάλνληαο θιηθ εδώ! 

 

Ήδε θάπνηα κέιε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΣΠΔΓΔΘ & ΚΜ έρνπλ αγνξάζεη ην ζεκηλάξην. 

Αλ απνθαζίζεηε λα παξαθνινπζήζεηε ην ζεκηλάξην θαη λα επσθειεζείηε ηελ 

πξνζθνξά πνπ εμαζθαιίζακε γηα εζάο, ζα πξέπεη γηα ιόγνπο GDBR λα ζηείιεηε  

ζηελ δηεύζπλζε: info@changeland.com ηα εμήο ζηνηρεία ζαο: 

 e-mail, Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέυωνο, Σημείωση: Μέλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ 

http://changeland.eu/seminario-agile-lean-bim-project-business-management/
mailto:info@changeland.com


Θα ιάβεηε πιεξνθνξίεο γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ πιεξσκή ζαο κε ηελ έθπηωζε θαη 

γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

                                                                                      Με εθηίκεζε, 

                                                                                    

                                                                                       Ηξώ Μήηξνπ 

                                                                            Αληηπξόεδξνο ΣΠΔΓΔΘ & ΚΜ 

 

 

 


