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До: Ръководството на КАБ Регионална колегия София град 

От: БиЕмДжи Дейта ООД – официален представител и дистрибутор на Autodesk за България 

 

Уважаеми Ръководство на Камара на Архитектите София град, 

официалният дистрибутор на Autodesk за България, предлага на всички членове на Камарата на Архитектите 

София град най-новия пакет Autodesk Revit Collaboration Suite 2016* в периода от 20.11.2015 до 21.12.2015 при 

изключително достъпни преференциални условия. 

 

Новият пакет Revit Collaboration Suite 2016 предоставя новата версия AutoCAD 2016 плюс пълните 

възможности на най-съвременния Autodesk Revit 2016 за архитектурно, конструктивно и строително проектиране в 

BIM среда (Building Information Modeling), съчетани с мощни облачни услуги за съхранение, споделяне, достъп, 

анализ, рендериране на данни с A360 Team, както и най-новите бъдещи разработки на продуктите в пакета от 

Autodesk. 

(За повече информация вижте приложената брошура или официалния сайт Autodesk на 

http://www.autodesk.com/suites/revit-collaboration-suite/overview) 

 

Пакетът Revit Collaboration Suite 2016 дава възможност на всички Ваши членове и техните екипи, работещи 

в момента с традиционни CAD инструменти, да използват последната версия на AutoCAD 2016 и плавно да въведат 

Строително-информационния модел (BIM) чрез Revit технологията като процес на работа в своята организация. Така 

ще могат да изпълняват повече и по-качествени проекти за по-кратко време, ще бъдат в крак с налагащите се 

промени по линия на нормативни документи и ще имат конкурентни предимства при кандидатстване по проекти в 

страната и в чужбина. 

 

 Специалната цена на Autodesk Revit Collaboration Suite 2016* за членове на КАБ София е 2150,- Евро 

(без ДДС) за периода от 20.11.2015 до 21.12.2015. 

 Закупувайки пакета при тези преференциални условия, всеки спестява до 570,--Евро от стандартната цена. 

 

Всички членове, които желаят да се възползват и да закупят пакета, трябва да потвърдят на КАБ София 

град, като изпратят име на фирмата получател, адрес, МОЛ, ДДС или ЕИК номер, телефон, мейл контакт, за да им 

бъде издадена проформа фактура. Получаването на пакета се извършва до максимум 5 работни дни след плащането 

му. 

 Моля, Ръководството на КАБ за съдействие за включване на това предложение в дневния ред на събранието, 

довеждане до знанието на всички членове на КАБ за предимствата и изгодата от това предложение, както и за 

изготвянето на списък с желаещите да придобият софтуерния пакет най-късно до 21.12.015г. 

 

* Предложението е за временен лиценз на едно работно място за една година. 

 

                                                  С уважение: 

        Екипът на Аутодеск в България 

      Управител БиЕмДжи Дейта ООД 

    Георги Харизанов 

София, Дата: 19.11.2015 
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