
Warszawa, 26.07. 2022 r. 

 

Wycofanie programu kosztorysowego Norma PRO 

Specjalna oferta przejścia z programu Norma PRO na Norma EXPERT dla członków 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. 

   Popularny i stosowany od kilkunastu lat program do kosztorysowania Norma PRO wkrótce 

przestanie być dostępny w sprzedaży. Producent oprogramowania firma Athenasoft podjęła 

decyzję o zaprzestaniu rozwoju aplikacji. Ten klasyk wśród programów do kosztorysowania 

ma już ponad 19 lat i wyczerpały się możliwości dostosowania go do zmieniających się 

potrzeb rynku budowlanego. 

   Ostatnia wersja programu ukaże się w listopadzie 2022 r. Nowe stanowisko lub aktualizację 

będzie można kupić do końca 2022 r. 

   W związku z tym producent uruchomił akcję przechodzenia na nowszą wersję 

oprogramowania skierowaną do użytkowników Normy PRO. Członkowie Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych pracujący na Normie PRO mogą skorzystać ze specjalnej 

oferty, w ramach której otrzymają najnowszą wersję Normy EXPERT oraz zaktualizują swój 

stary program do ostatniej wersji. Użytkownicy zachowają licencje bezterminowe na 

korzystanie z programu Norma PRO (więcej na stronie akcji „Dziękujemy Normie PRO, czas 

na Normę EXPERT” www.ath.pl/dziekujemy).  

   Cena pakietu przejścia zależy od posiadanej wersji Norma PRO. Dodatkowo członkowie 

SKB mogą skorzystać z jednodniowego szkolenia programie Norma EXPERT w 

preferencyjnej cenie 150 zł/os. 

 

 

Oferta przejścia z Normy PRO na Normę EXPERT dla członków SKB  

Rodzaj pakietu Abonent 6M 36M 

Cena netto dla członków SKB [zł] 849,00 1818,00 2118,00 

Cena netto regularna [zł] 999,00 2699,00 2999,00 

Rabat od ceny regularnej [zł] 150,00 881,00 881,00 

Rabat od ceny regularnej [%] -15% -33% -29% 

 

Pakiet Abonent 

Pakiet dla użytkowników, którzy mają aktualny abonament Buduj z Głową do Normy PRO.  

Zawartość pakietu:  

• Program Norma EXPERT  

• Moduł importu cenników innych wydawców 

• Webinar z obsługi Normy EXPERT (1 godz.) 

 

Cena netto dla członków SKB – 849 zł netto.  

Rabat od ceny regularnej -15% (150 zł netto). 

http://www.ath.pl/dziekujemy


 

Pakiet 6M 

Pakiet dla użytkowników, którzy mają Normę PRO wersja od 4.66 do 4.77 (zakup programu 

6-36 miesięcy temu).  

Zawartość pakietu:  

• Program Norma EXPERT  

• Moduł importu cenników innych wydawców 

• Webinar z obsługi Normy EXPERT (1 godz.) 

• Intercenbud – dostęp roczny do bazy cenowej online 

• Buduj z Głową – abonament roczny online 

 

Cena netto dla członków SKB – 1818,00 zł netto.  

Rabat od ceny regularnej -33% (881 zł netto). 

 

Pakiet 36M 

Pakiet dla użytkowników, którzy mają Normę PRO wersja 4.65 lub niższa (zakup programu 

ponad 36 miesięcy temu). 

Zawartość pakietu: 

• Program Norma EXPERT  

• Moduł importu cenników innych wydawców 

• Webinar z obsługi Normy EXPERT (1 godz.) 

• Intercenbud – dostęp roczny do bazy cenowej online 

• Buduj z Głową – abonament roczny online 

 

Cena netto dla członków SKB – 2118,00 zł netto.  

Rabat od ceny regularnej -29% (881 zł netto). 

 

Dodatkowo członkowie SKB mogą skorzystać z jednodniowego szkolenia programie Norma 

EXPERT w preferencyjnej cenie 150 zł/os. 

    

Członków SKB zainteresowanych skorzystaniem ze specjalnej oferty wymiany programu, 

prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży: handlowy@ath.pl lub telefonicznie (22) 594 05 60. 

Oferta jest ważna do 31.12.2022 r. , dostępna tylko w Dziale Sprzedaży Athenasoft. 

 

Z poważaniem 

 

Kamil Maciaszek 

Dyrektor zarządzający 

Athensoft sp. z o.o. 
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