
  
 
 
 
 
 

Повишете ефективността на вашите инженери и бъдете с една крачка пред 
конкурентите си с новото предложение на ДиТра 

 
Случва ли ви се да губите ценни часове за конкретен проект, да се връщате многократно 

назад, вместо да вървите гладко напред, да не успеете да координирате работата на своите 
конструктори и на крачка от производството внезапно да възникне непреодолим проблем? Търсите 
ли начин да се справите с тези неочаквани усложнения – бързо и на изгодна цена?  

SOLIDWORKS и ДиТра имат две конкретни и работещи предложения за вас. Със SOLIDWORKS 
Professional или SOLIDWORKS Premium ще повишите значително своята ефективност, преминавайки 
безпроблемно през целия процес на проектиране. И двете решения ще ви помогнат да достигате 
до етапа на производство много по-бързо от вашите конкуренти.  

Вземете сега 2 ЛИЦЕНЗА на SOLIDWORKS, с едногодишни абонаменти за обновяване и 
поддръжка от екипа на ДиТра, и получете БЕЗПЛАТНО този с по-ниска цена! 
 

Защо от ДиТра? 

Ние ви даваме много повече от един безплатен лиценз. Освен  едногодишния абонамент за 
обновяване и поддръжка, получавате от ДиТра още: 

-  ВЪЗМОЖНОСТ да работите с  единствените сертифицирани в България ELITE APPLICATIONS 
инженери, които са част от нашия екип. Осъществяваме висококачествено професионално 
обучение и експресна поддръжка по телефон, имейл или на място при клиента. 

- БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до 1 600 видео урока на SolidProfessor. Всеки наш клиент с активен 
абонамент на SOLIDWORKS може да се възползва от материалите на водещия световен 
доставчик на Интернет обучение по SOLIDWORKS. 

- БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ на вашия екип  - заедно с всички нови версии и сервизни пакети на 
SOLIDWORKS, получавате експертна помощ и съдействие за запознаване с най-важните 
новости в портфолиото на системата.  

- ЕКСКЛУЗИВЕН ДОСТЪП до специализираните секции за поддръжка на www.ditra.bg,  
www.solidworks.com и www.my.solidworks.com. 

- ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ от сплотеното общество от професионалисти по SOLIDWORKS, 
което ДиТра гради в България и региона на Балканите повече от четвърт век.  
 
Защо SOLIDWORKS? 

SOLIDWORKS е интуитивен и лесен за използване инструмент, който значително ускорява и 
оптимизира създаването и развитието на инженерни проекти.  С него можете да анализирате 
натоварването, отклонението, движението и толерансите на всеки етап. Допълнително получавате 
възможност да създавате впечатляващи фотореалистични изображения, графики и презентации, 
които биха повишили качеството на комуникацията със заинтересованите инвеститори и 
потенциалните клиенти. Вашият екип има на разположение изчерпателни библиотеки от 
стандартизирани компоненти, средства за създаване на тръбопроводни и кабелни системи и още 
много средства за повишаване на производителността. 
 

Промоцията е валидна до края на юни! 
За повече информация: ditra@technologica.com, 02 91 91 2 /777 
 
Вие сте на ход! 
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