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WYDARZENIA

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych 

przez BIM Klaster. Każdy nowy, realizowany przez nas projekt jest niepowtarzalny 

i tworzony w stu procentach z myślą o Państwa oczekiwaniach. 

Z pewnością znajdziecie w naszej ofercie coś dla siebie.

Ciesząca się od lat uznaniem branży konferencja 

poświecona nowoczesnym technologiom, 

ze szczególnym uwzględnieniem tematyki BIM. 

Wydarzenie dedykowane jest głównie projektantom, 

inwestorom, wykonawcom, którzy zainteresowani 

są wykorzystaniem innowacyjnych technologii 

przy realizacji inwestycji budowlanych. 

www.projektowanieprzyszlosci.pl

Nietuzinkowe wydarzenie networkingowe. 

To doskonałe miejsce i czas, aby poznać BIM Klaster 

i jego członków w nieco innej odsłonie, wziąć udział 

w ciekawych warsztatach, porozmawiać, pośmiać się 

w doborowym towarzystwie i oczywiście rozsmakować 

się w pysznych stekach. 

Centrum Szkoleniowe BIM Klastra powstało z myślą 

o osobach chcących podnosić swoje kwalifikacje 

zawodowe w kierunku znajomości metodyki BIM, 

zainteresowanych praktycznym podejściem 

do przekazywanej im wiedzy. W ofercie Centrum 

Szkoleniowego znajdują się szkolenia i warsztaty 

organizowane przez BIM Klaster oraz członków 

klastra, którzy zyskali naszą rekomendację.

Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie 

praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnych 

do pracy w technologii BIM. Warsztaty prowadzone 

są na terenie całego kraju.

www.bimklaster.org.pl



Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to sieć 

powiązań kooperacyjnych, która zawiązana została w 2012 

roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. 

Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani 

z branżą budowlaną, IT i technologiami informacyjnymi, 

dla których budownictwo to nie tylko praca ale i pasja. 

Każdy z nas odważnie patrzy w przyszłość kreując nowe 

standardy pracy które, w co głęboko wierzymy, niebawem 

staną się codziennością branży.

W chwili obecnej BIM Klaster funkcjonuje jako oficjalnie 

zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne 

i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa, z całej Polski, działające w branży 

budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska 

biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość 

oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.
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OFERTA KLASTRA

MISJA KLASTRA

Naszym głównym zamierzeniem jest łączenie potencjału i kompetencji firm 

oraz innych podmiotów pozwalające na realizację dowolnych projektów 

budowlanych w najnowszych technologiach ICT.

Wartością dodaną BIM Klastra jest inicjowanie działań zmierzających 

do pełnego wykorzystania technologii BIM w całym procesie inwestycyjnym, 

począwszy od koncepcji poprzez wykonawstwo aż po oddanie do użytku, 

a nawet przez cały cykl życia budynku.

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

BIM Klaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca 

otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii 

w budownictwie. Korzyści wynikające z członkostwa:

Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze.

Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia 

konkurencyjnych usług i produktów.    

Reprezentowanie wspólnych interesów w zakresie prowadzonej działalności 

przed organami władzy państwowej i samorządowej.  

Efektywna promocja usług i produktów członków Klastra. 

Możliwość udziału, na preferencyjnych warunkach, w wydarzeniach 

organizowanych i współorganizowanych przez BIM Klaster oraz 

konferencjach, seminariach, szkoleniach, których BIM Klaster jest partnerem 

lub patronem. 

Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych, 

networkingowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego 

zasobów ludzkich.

Aktualne informacje z kraju i ze świata.

Możliwość uczestniczenia w tworzeniu standardów zawodowych i etycznych.

Szerokie kontakty biznesowe.
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