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THE EXPERT IN

WATER ENVIRONMENTS
Firma DHI to najlepsi eksperci, do których warto się zwrócić, gdy stoisz przed trudnym wyzwaniem
dotyczącym gospodarki wodnej, bez względu na to, czy chodzi o rzekę, ocean, linię brzegową,
wodę miejską czy wykorzystywaną w przemyśle.
Woda to nasz świat i pod względem wiedzy o gospodarce wodnej nie mamy sobie równych. Stoi za nami
50 lat specjalistycznych badań oraz doświadczenie zdobyte podczas pracy w ponad 140 krajach.
Naszym celem jest udostępnianie tej wiedzy klientom i partnerom na całym świecie za pośrednictwem
naszych lokalnych zespołów oraz jedynego w swoim rodzaju oprogramowania.
Jeśli zatem zajdzie potrzeba zwiększenia oszczędności wody, jej sprawniejszej dystrybucji, poprawy jej
jakości, określenia wywieranego przez nią wpływu lub zarządzania jej przepływem, z przyjemnością
służymy pomocą. Nasza wiedza w połączeniu z kompetencjami zespołu i możliwościami naszej technologii
to klucz do właściwego rozwiązania.
NASZE SPECJALIZACJE
 Akwakultura i rolnictwo

 Usługi doradcze

 Energia

 Najbardziej zaawansowane narzędzia do modelowania zasobów
wodnych — MIKE by DHI

 Przystosowanie do zmiany klimatu
 Inżynieria przybrzeżna i morska
 Woda powierzchniowa i gruntowa
 Woda miejska
 Przemysł
 Środowisko naturalne i ekosystemy
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NASZE ROZWIĄZANIA

 Bezpieczne produkty i ryzyko środowiskowe

 Indywidualnie dopasowane systemy wspomagania procesów
decyzyjnych — MIKE CUSTOMISED by DHI
 Dzielenie się wiedzą w ramach szkoleń — THE ACADEMY by DHI
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NIEUSTANNIE POSZERZAMY NASZĄ WIEDZĘ I UDOSTĘPNIAMY JĄ NA CAŁYM ŚWIECIE
Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy (z których 80% posiada tytuł magistra lub doktora) nieustannie poszerzają wiedzę firmy
w dziedzinie gospodarki wodnej, którą rozpowszechniają na całym świecie za pośrednictwem globalnej sieci biur. Dzięki temu
nasze rozwiązania są zawsze dostosowane do lokalnych warunków.

NASI KLIENCI TO NASI PARTNERZY
Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby realizowane przez nich projekty zakończyły się sukcesem. Z zaangażowaniem
rozwiązujemy ich indywidualne problemy. Stajemy się ich zaufanymi doradcami, ponieważ zawodowa uczciwość ma dla nas
fundamentalne znaczenie. Klienci, z którymi współpracujemy, to szeroka i zróżnicowana grupa profesjonalistów, od decydentów po
specjalistów w dziedzinie gospodarki wodnej:
 Władze państwowe oraz organizacje rządowe
 Przedsiębiorstwa z różnych sektorów przemysłu, takie jak porty, zakłady wodociągowe i kanalizacyjne, zakłady energetyczne,
firmy zajmujące się infrastrukturą i transportem
 Doradcy techniczni i wykonawcy

WYSOKA JAKOŚĆ GWARANCJĄ SUKCESU
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Aby zapewnić klientom najwyższe standardy
usług, wszystkie nasze działania są
prowadzone zgodnie z wzorcowym systemem
zarządzania jakością.

NALEŻYMY DO GLOBALNYCH LIDERÓW W
DZIEDZINIE GOSPODARKI WODNEJ
Branża uznaje nasze kompetencje, wiedzę i wiarygodność.
Jesteśmy dumni, że znajdujemy się wśród przedsiębiorstw
wyróżniających się w tej dziedzinie.

BIURA DHI NA ŚWIECIE
Australia
Austria
Brazylia
Brunei
Bułgaria
Chiny
Czechy
Dania (siedziba
główna)

Francja
Hiszpania
Indie
Indonezia
Kanada
Malezia
Niemcy
Norwegia

DHI POLSKA
Nowa Zelandia
Peru
Polska
RPA
Rumunia
Singapur
Słowacja
Szwecia

Kontakt: dhipolska@dhigroup.com
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dhi.pl

Turcia
USA
Wegry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
ZEA

Ul. Koszykowa 6
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Poland
+48 22 635 9332 Telephone
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