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BIMOBJECT POLAND SP. Z O.O.

LEPSZE JUTRO  
BUDOWNICTWA
BIMobject to szwedzka spółka, która od lat wspiera 
digitalizację branży budowlanej. Firma jest właścicielem 
wiodącej chmury z parametrycznymi obiektami BIM.  
Pliki są bezpłatnie udostępniane za pośrednictwem platformy 
bimobject.com. Od zawsze jednym z założeń spółki było 
umożliwienie wymiany informacji pomiędzy projektantami  
a producentami branży budowlanej i elementów 
wyposażenia wnętrz. 

BIMobject idzie w parze z postępują-
cą cyfryzacją w budownictwie. W roku 
2020 za swój priorytet postawiło two-
rzenie nowych rozwiązań, a także po-
szerzanie świadomości o istocie zrów-
noważonego rozwoju w budownictwie. 
W marcu udało się przekroczyć naj-
wyższą dzienną liczbę pobrań, a zale-
dwie kilka dni temu na liczniku platfor-
my wybiło 2000 dostępnych marek. 

Dzięki wspólnej pracy światło 
dzienne ujrzało narzędzie BIMobject  
Insights, które pozwala śledzić szcze-
gółowe informacje o pobraniach 
obiektów, a już wkrótce dzięki Content 
Wizard producenci sami będą mogli 
tworzyć swoje obiekty BIM.

Firma poświęciła także działalność 
na edukację w zakresie technologii 
BIM. 

Niejednokrotnie spotkaliśmy się  
z architektami oraz producentami, 

którzy wcześniej nie mieli styczności  
z BIM-em. Z przyjemnością prowadzimy 
zarówno szkolenia, jak i webinary, chcąc  
w ten sposób zachęcić do ciągłego posze-
rzania swoich horyzontów. Wiemy także, jak 
ważna jest edukacja młodych architektów, 
którzy dopiero będą stawiać swoje pierw-
sze kroki w zawodzie. Dlatego jesteśmy 
dumni, że kolejny rok możemy dzielić się 
swoją wiedzą ze studentami architektury  
w ramach Builder for Young Architects.

BOŻENA MARCIŃCZYK
Prokurent 
BIMOBJECT Poland Sp. z o.o.

HANNA PILISZEK
Prokurent 
BIMOBJECT Poland Sp. z o.o.

W tym roku zwłaszcza architekci 
oraz producenci wskazywali 

nam kierunek dalszych działań. Dzięki 
bezpośrednim rozmowom oraz ankietom 
przeprowadzonym na całym świecie 
jesteśmy przekonani, że planowany dalszy 
rozwój spotka się z aprobatą naszych 
użytkowników. 
Co wydarzy się w nowym roku? Chyba 
nikogo nie zdziwi, jeśli powiemy, że będzie 
to kolejny rok nowości. Nasi deweloperzy 
pracują obecnie nad kilkoma ekscytują-
cymi projektami, które znacznie wzbogacą 
dotychczasowe narzędzia. Pojawi się także 
zupełnie nowa strona internetowa. Jednak 
niezmiennie naszym celem jest ciągłe bu-
dowanie społeczności AEC, z którą dzięki 
metodyce BIM wspólnie będziemy tworzyć 
lepsze jutro.

HANNA PILISZEK 
Prokurent
Absolwentka Międzynarodowej 
Szkoły Nauk Politycznych w Ka-
towicach, Instytutu Nauk Politycz-
nych w Bordeaux i Katolickiego 
Uniwersytetu w Louvain, politolog 
i romanistka. Karierę rozpoczęła 
jako pracownik działu handlo-
wego w dużej polskiej firmie IT 
zajmującej się sektorem Retail. 

Posiada ponad dziesięcioletnie do-
świadczenie w zakresie zarządzania 
sprzedażą, budowaniem strategii 
biznesowych i długotrwałych rela-
cji handlowych oraz projektowych  
z najważniejszymi przedstawicielami 
branży. Od prawie dwóch lat jest 
odpowiedzialna w BIMobject za bu-
dowanie strategii sprzedażowej oraz 
za jej zarządzanie na rynku polskim  
i wschodnioeuropejskim. 

BOŻENA MARCIŃCZYK
Prokurent
Absolwentka Wydziału Mechanicz-
nego Technologicznego Politech-
niki Śląskiej na kierunku Zarzą-
dzanie Produkcją. Karierę rozpo-
czynała jako pracownik naukowy, 
przekazując praktyczną wiedzę 
studentom uczelni technicznych. 
Posiada ponad dziesięcioletnie 
doświadczenie w zakresie ob-

sługi i prowadzenia komórek orga-
nizacyjnych z sektora publicznego  
i przedsiębiorstw, jak również w kie-
rowaniu zespołami projektowymi. Od 
czterech lat ściśle związana z branżą 
architektoniczno-informatyczną.  
W BIMobject jest odpowiedzialna za 
tworzenie strategii finansowych oraz 
marketingowych, a także za prawi-
dłowe funkcjonowanie polskiego od-
działu. 
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