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Относно:   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСАТА  

NAVITEQ организира  представянe на професионалните си GNSS услуги в 
градовете  Варна и Бургас. 

Каним всички специалисти, работещи в сферата на геодезия, пътно строителство 
и ютилити на среща-семинар.  

Семинарите, на тема NAVITEQ GNSS услуги, са по повод разширението на 

NAVITEQ GNSS мрежата в Източна и Централна България.  

Фирма NAVITEQ изгражда собствена инфраструктурна GNSS мрежа, чрез която 

предоставя професионални услуги в реално време и с последваща обработка. С 
тези услуги потребителите постигат сантиметрова точност при извършване на 
геодезически GNSS измервания.  

От началото на 2009г. компанията пусна в експлоатация 8 нови GNSS станции. 
Този обхват на мрежата дава възможност на потребителите да ползват 

специализираните GNSS услуги на над 60% от територията на България.  

Семинарите, в двата най-големи черноморски града, ще представят новото 
разширение на мрежата и приложението на NAVITEQ услугите.  

Важна част от събитието ще е практическата демонстрация на услугите с 
професионално GNSS оборудване. 



 

  

В Бургас мероприятието ще се проведе на 26 май 2009г. от 10:00 ч. 
в конферентната зала на хотел „Бургас”, ул. „ Хан Крум” 5.  

Представянето във Варна ще е на 27 май 2009г. в конферентната зала на хотел 
„Best Western Парк Варна”, ж.к. Чайка 190. 

Програма на събитието: 

10:00 – 10:30 Регистрация 

10:30 – 10:45 Представяне на NAVITEQ  

10:45 – 11:00 Представяне на NAVITEQ GNSS услугите  

11:00 – 11:15 Демонстрация на услугите за последваща обработка  

11:20 – 11:50 Демонстрация на услугите в реално време  

12:00 Обяд 

 

С NAVITEQ услугите - RTK, DGNSS, Post Processing и Virtual Station потребителите 
спестяват време, средства и човешки ресурс – съкращава се наполовина времето 
за измервания; използва се само един GPS приемник, като се спестяват 
инвестиции в скъпоструващо професионално оборудване; улеснява се 
дейността, като за GNSS измерванията вече е нужен само един специалист. 

 

Допълнителна информация:  

http://www.naviteq.net/bg/1?utm_source=PR_RoadShow&utm_medium=email&utm
_campaign=GNSSservices 

За връзка с нас: 

Тел.: 02 / 923 99 60, е-mail: office@naviteq.net 


