
 

 

Pozvánka 

k účasti na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 
od ředitele ARCDATA PRAHA – Ing. Petra Seidla, CSc. 

 
 
Vážení uživatelé, 

 

s blížícím se podzimem přichází má milá povinnost pozvat Vás srdečně k účasti na 16. konferenci 

GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, která se stala nedílnou součástí života naší firmy i našich 

uživatelů a je pro nás nezaměnitelným nástrojem výměny informací a zkušeností. Technologie GIS 

nachází v našem životě stále větší míru uplatnění a je krásné sledovat rozmanitost jejího využití 

v různých oblastech života celé společnosti.  

V Praze se letos sejdeme již po šestnácté. Ohlasy na loňský 15. ročník byly vesměs pozitivní, proto 

nepřipravujeme žádné zásadní změny. Na mém stole leží ještě čerstvý program konference. Je sice 

předběžný, ale již nyní si troufám říci, že se máte na co těšit.  

Pokračujeme v praxi 3 sekcí, připravujeme předkonferenční seminář, velkou radost nám dělá 

množství přihlášených přednášek. Vybíráme doprovodné filmové ukázky, právě jsem si prohlédl 

film o nejstarším národním parku v USA Yellowstone. Na programu budou i standardně oblíbené 

technologické workshopy a nebude chybět hlavní přednáška hosta z ESRI, dále Leica Geosystems 

a také firmy Miner and Miner, specializující se na aplikace GIS ESRI v distribučních společnostech. 

Večerní výstavu posterů spojenou s rautem nemusím snad ani připomínat. 

Máte rádi svoji práci? Věřím, že ano. Přijďte se podělit se svými kolegy o své zkušenosti 

s ostatními uživateli, přijďte se pochlubit svými výsledky. Zúčastněte se, abyste se dozvěděli 

o novinkách v ESRI i naší firmě. Máte nápady, jak bychom Vám měli lépe pomáhat? Přijďte 

a řekněte nám to, nápady vítáme.  

Loňské Konference GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice se zúčastnilo na 600 

účastníků. Vaše pozitivní hodnocení minulých ročníků je pro nás všechny velkým závazkem, 

abychom udrželi kvalitu našeho setkání po stránce odborné i organizační. Věřím, že na konferenci 

získáte cenné informace a kontakty. Budu se opakovat, ale pro mě je konference nezaměnitelnou 

možností seznámit se s výsledky Vaší práce, příležitostí k osobnímu setkání, k získání nových 

podnětů, jak dále směrovat naši firmu tak, aby maximálně podporovala Vás, naše uživatele. Těším 

se nejen na Vaši účast, ale zejména na Vaše názory a připomínky. Navštivte naši konferenci 

a neváhejte mě oslovit a sdělit mně a mým kolegům, jak lépe bychom měli pracovat, aby Vám GIS 

ESRI a Leica Geosystems přinášely maximální užitek. 
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