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Програма за презентационен ден на  
ГЕОВАРА ЕООД съвместно с КИИП Бургас 
12-13 юли 2019г. – гр. Бургас – зала на КИИП Бургас и Яхт Клуб Бургас 

12.07 (петък) Локация Яхт Клуб Бургас 

10:00 – 10:15 Откриване и кратка история за Hi-Target 

10:15 – 11:00 Запознаване с продуктите от ГЕОВАРА ЕООД и 
измервания/тестове в реални условия – GNSS инструменти (V100, 
iRTK5 и Qpad X8CM), тотални станции (HTS420R и ZTS360R), 
дигитални нивелири (SL-15, SL-07 и SL-03), RTK мрежата и други 

11:00 – 12:00 Хидрография с iBoat и демонстрация на HD-MAX софтуер 
12:00 – 13:00 Въпроси и реални обекти, извършени с Wingtra и iBoat 
13:00 – 15:00 Пауза и време за стигане до залата за презентация 

ЗАЛА Зала на КИИП Бургас к - с "Лазур" бл. 152 ет.1 офис 3- 4 
15:00-15:10 Откриване и кратка история за Hi-Target 
15:10-15:40 Презентация и демонстрация на продукти на Hi-Target 

Дигитални нивелири – 0.3mm, 0.7mm и 1.5mm 
2“ Тотални станции за 4000лв с 2 седмици тестов период 
GNSS оборудване – V100 и iRTK5 – защо са така харесвани в България 
Hi-Q безплатен софтуер за ГИС измервания 
Hi-Survey Road първият създаден Android полеви софтуер за геодезия 
от Hi-Target 
Qpad X8 – RTKFix 1cm геодезически приемник за 5500лв без ДДС? 
HD-MAX – пълната гама професионални ехолоти и софтуери за 
хидрография 
iBoat – безпилотен дрон за хидрография 

15:40-16:00 RTK мрежата на ГЕОВАРА ЕООД (безплатни абонаменти до март 
2020 за почти всеки желаещ) 
Покритие – 100% през 2019г 
Hi-RTP поправки без интернет 
Чисто нови приемници Hi-Target VNET8 + 3D Chock Ring антени и 
защо това е правилният избор за RTK мрежа. 

16:00-16:40 Wingtra – мечтаният способ за фотограметрия 
Как с лекота се постига 1см точност на модела без GCP маркери 
Предимства на вертикалното излитане и кацане 
PPK и Sony RX1RII 42 MPx камера – очаквано добра комбинация 
Демонстрация и сравнение на реални обекти в България 
Приложения при кадастър, пътища и кариери 
Заключение – без GCP маркери се постига резултат идентичен с GNSS 
RTK измерване 

16:40-16:50 Решения от Pix4D за фотограметрия и 5% отстъпка 
16:50-17:00 ГЕОВАРА ЕООД – какво можем да Ви предложим като сервизна 

база и необходими аксесоари за всички марки инструменти 
17:00-18:00 Извършени обекти с Wingtra и как МОЖЕ да се постига 1см 

точност без GCP 
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13.07 (събота) Локация Яхт Клуб Бургас 
10:00 – 10:15 Откриване и кратка история за Hi-Target 
10:15 – 11:00 Запознаване с продуктите от ГЕОВАРА ЕООД и 

измервания/тестове в реални условия – GNSS инструменти (V100, 
iRTK5 и Qpad X8CM), тотални станции (HTS420R и ZTS360R), 
дигитални нивелири (SL-15, SL-07 и SL-03), RTK мрежата и други 

11:00 – 12:00 Хидрография с iBoat и демонстрация на HD-MAX софтуер 
12:00 –  Свободна програма в реални условия 

 
Презентацията ще се състои на адрес гр. Бургас, к - с "Лазур" бл. 152 ет.1 офис 3- 4 в 
залата на Регионалната колегия на КИИП Бургас от 15:00ч. 
При възможност, но не задължително – ще Ви помолим да заявите интерес за 
посещение на презентацията като изпратите email на kiip_bs@digicom.bg 
За допълнителни въпроси и доуточнения може да се свържете с нас на телефон  
0889 893 363 или geovara@geovara.com 
Очакваме Ви! 


