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Mimo hossy na rynku, przed projek-
tantami i wykonawcami prac budowla-
nych stoi wiele wyzwań i problemów, 
które pojawiają się w  coraz bardziej 
zurbanizowanej i  ciasnej tkance miej-
skiej. Tkance, która ma swoją histo-
rię. Warto jej ślady zachować i odpo-
wiednio wkomponować w  istniejący  
krajobraz miejski. Czy też tkance, 
której industrialna przeszłość 
może mieć negatywne skutki 
w kontekście zdrowia. Bez 
odpowiedniego zabez-
pieczenia i  oczyszczenia 
gruntu budowanie na 
terenach postfabrycznych 
jest ryzykowne. Mówiąc 
o  tkance miejskiej, nie można 
zapomnieć o infrastrukturze komu-
nikacyjnej, która wymaga modernizacji, 
a często udrożnienia. W budownictwie 
komunikacyjnym wiele się dzieje. Har-
monogramy prac są coraz krótsze, co 
powoduje, że trudniej pogodzić jakość 
z bezpieczeństwem, rentownością pro-
jektu oraz wspomnianym terminarzem. 
Tak wygląda nasza rzeczywistość i takie 
właśnie tematy podejmowali prelegenci 
występujący na konferencji.

Spotkanie przebiegało w czterech blo-
kach. Od najbardziej szczegółowych in-
formacji o produktach i  technologiach, 
poprzez ciekawe case study realizowane 
przez poszczególne firmy oraz wspólnie 
pod egidą Soletanche-Freyssinet, skoń-

czywszy na konkretnych problemach sto-
jących przed branżą budowlaną.

Spotkanie jest pilotażowym progra-
mem edukacyjno-networkingowym, 
który Soletanche, Menard i Freyssinet 
realizują po to, aby zapoznać szeroko 
pojęte środowisko branżowe ze swo-
imi ekspertami, ich wiedzą i technolo-

giami wspierającymi realizacje grupy 
na całym świecie. W czasie spotkania 
wszyscy przedstawiciele firm otwarci są 
na dialog, wymianę doświadczeń w myśl 
hasła: prawdziwy sukces to taki, którym 
się dzielisz. Zapraszamy więc osoby 
chcące podejmować ważne tematy, 

rozmawiać o skomplikowanych re-
alizacjach, konsultować swoje 

problemy w poszukiwaniu 
rozwiązania.

Kolejne wydarze-
nia planowane są 
w Gdańsku, Krakowie 
i  Poznaniu. O  kon-

kretnym terminie po-
informujemy niebawem. 

Warto śledzić również strony 
korporacyjne oraz profile społecz-

nościowe wszystkich firm w poszukiwa-
niu informacji. 

Jeśli zastanawiasz się, czy to spo-
tkanie jest dla Ciebie, wejdź na  
www.poznajsoletanchefreyssinet.pl 
i dowiedź się więcej na temat tego, jakie 
tematy będą podejmowane.

POZNAJ SOLETANCHE-
-FREYSSINET: Zapisz się, 
Przyjdź, Zastosuj!

Trzy firmy, wiele rozwiązań

25 kwietnia 2018 r. w warszawskim centrum konferencyjnym ADN miało miejsce pierwsze wydarzenie z cyklu  
POZNAJ SOLETANCHE-FREYSSINET. Celem spotkania było przedstawienie możliwości trzech firm z  grupy  
– Soletanche Polska Sp. z o.o., Menard Polska Sp. z o.o. i Freyssinet Polska Sp. z o.o. – oraz wymiana doświadczeń 
w środowisku inżynieryjnym.
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