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INTRODUÇÃO
As impressoras 3D estão provocando uma 
revolução totalmente disruptiva no modo de 
entender os processos produtivos. Uma alteração 
tão intensa que, inclusive, começa a afetar o 
modelo atual de distribução e comercialização 
dos produtos.

Uma tecnología que suscita um crescente 
interesse em todos os âmbitos da sociedade. 
Uma tecnología diferencial que, sem dúvida, 
conta com um grande handicap: a formação na 
sua utilização.
Atualmente existe muito poucos especialistas 
em impressoras 3D. Neste momento, não existe 
uma formação precisa ou simplesmente estruturada 
sobre onde se possa sustentar o imparável 
crescimento da sua utilização.
Desde o inicio, na CoLiDo Ibérica distinguimo-nos 
pela especial relevância que temos investido na 
formação. Uma importância, que se tem 
desenvolvido em projetos integrais que tem nos 
posicionado como uma marca de referência no 
nosso mercado.

A ACADEMIA 3D da CoLiDo dá um passo mais à 
frente. Um projeto estruturado, claramente definido 
e totalmente equipado. Uma aposta pela formação 
no uso da impressão 3D que transcende o mero 
conhecimento do seu funcionamento. Um desafio no 
qual apostamos pela criação de uma rede de 
Academias 

Oficiais CoLiDo. Uma rede oficial com o objetivo de 
consolidar-se como a referência nacional na formação 
e especialização no uso das impressoras 3D em 
todos os âmbitos.

Nisto consiste a ACADEMIA 3D. Uma 
oportunidade única para diversificar, 
desenvolver e posicionar o seu negócio 
graças à tecnología com maior 
crescimento esperado para os próximos 
anos.
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A ACADEMIA 3D  da CoLiDo é o único projeto 
integral para a formação em impressão 3D. Desde 
o primeiro momento contará com uma
formação personalizada, um apoio direto e
vantagens exclusivas.

Uma Academia Oficial CoLiDo posiciona-se como 
a referência formativa na impressão 3D na 
sua zona. Um ponto de encontro para todos 
aqueles interessados pelas impressoras 3D que 
procurem ampliar os seus conhecimentos e 
melhorar o seu currículum ou, simplesmente, 
queiram começar a tomar contato com esta 
tecnología.

 O QUE É UMA
ACADEMIA 

OFICIAL CoLiDo? 

ELEMENTOS
DIFERENCIADORES
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ELEMENTOS
DIFERENCIADORES

Atualmente não existe nenhum projeto similar à 
ACADEMIA 3D da CoLiDo. Ninguém realiza uma 
aposta tão intensa pela difusão, formação e 
utilização da impressão 3D como CoLiDo Ibérica.

A ACADEMIA 3D recolhe, estrutura e desenvolve 
a experiência obtida na criação do maior  
Canal de Distribução Oficial da Impressão 3D, o 
ESPAÇO 3D da CoLiDo. Por este motivo nasce 
um projeto que se baseia na especialização e 
diferenciação dos seus constituintes.

Estamos perante um projeto 
personalizado, no qual o 
equipamento pode ser redefinido na 
base das caraterísticas de cada Academia. 

Um projeto no qual os elementos diferenciadores 
baseiam-se em algo que apenas CoLiDo Ibérica 
pode oferecer:

Um processo formativo único e continuado.

Um excelente posicionamento no setor. Um 
posicionamento definido tanto na sua vertente 
SEO para uma fácil localização vía site, como por 
prestigio e reconhecimento de mercado.

Um acompanhamento personalizado 
realizado por um Distribuidor Oficial CoLiDo.
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O QUE INCLUI A 
ACADEMIA 3D?

Com a ACADEMIA 3D de CoLiDo contará com 
tudo o necessário para estabelecer-se como 
o ponto de referência formativa em
impressoras 3D do seu redor.



Pacote Formativo Docentes

Formadores especializados CoLiDo irão ao seu 
centro para formar os docentes designados pela 
Academia. Uma formação sem límite de assistentes e 
que consta de três cursos que, ao completá-los, 
estarão habilitados como especialistas em impressão 
3D. Além disso, contarão com um suporte 
especializado vía On Line, onde os responsáveis do 
Departamento de Suporte da CoLiDo atenderão 
pessoalmente.

Equipamento Integral

A ACADEMIA 3D  da CoLiDo inclui todo o material 
necessário para que o seu centro esteja equipado 
desde o primeiro momento. Desde a Impressora 3D 
CoLiDo 3.0 WIFI, uma impressora pensada 
especialmente para educação e formação, até uma 
completa gama de consumiveis, peças e 
sobressalentes. Sem esquecer o exclusivo software 
DIBUPRINT 3D que nos permite desenhar em 3D 
sem conhecimentos prévios de modelação 3D. 

Programa de Actividades para Alunos de 
Curso de formação (40-60 horas)

Um curso perfeitamente estruturado e desenvolvido para 
que, desde o primeiro momento, conte com a possibilidade 
de providenciar uma formação de entre 40-60 horas.

Vantagens Exclusivas

Oferecemos aos alunos da 
Academia 3D um cupão de um 
ano de duração com o qual 
poderá obter 10% de desconto 
numa grande variedade de 
produtos CoLiDo e em 
dibuprint 3D, o software
para imprimir em 3D sem 
conhecimentos de modelação. 
Além disso, a Academia 3D 
poderá disfrutar de grandes 
vantagens.6 7

Plano de comunicação

Passará a fazer parte da 
rede de Academias 3D Oficiais 
CoLiDo.  Publicaremos uma 
nota de imprensa e entrevista, 
além de mandar uma 
newsletter informativa e 
publicitar nas redes sociais 
a sua Academia 3D para uma 
maior visibilidade.



Consiga até 10 cursos de 
formação por apenas 590€ ao 
ano! Poupe mais de 2.200€! *

BÓNUS FORMAÇÃO

FORNECEREMOS...

Maior especialização 
e capacidade graças à 
nossa formação 
continuada.

Visibilidade no 
site da CoLiDo.

Segurança no 
desenvolvimento do seu 
negócio.

Aumento da sua faturação 
graças a uma maior 
captação de clientes.

Inversão contínua em 
novos produtos 3D. 

Não o abandonaremos!

* Formação ONLINE ou presencial por convocatórias. Bónus válido
para uma única pessoa. Renovação anual. IVA não incluido.

Além disso..

Renove por mais um ano 
Academia Oficial CoLiDo com 
o nosso BÓNUS FORMAÇÃO
e a renovação
das suas licenças
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TE APORTAMOS... Formação a escolher entre nossa gama de 10 cursos:

Curso Parte I: Funcionamento impressoras 3D
Curso Parte II: Manutenção preventiva, corretiva e Software de conversão (Slic3r) 
Curso Parte III: Novas alternativas em software de conversão e técnicas de impressão 3D 
Curso Parte IV: Resolução de casos práticos e controlo remoto 

Impressoras 3D FDM

Curso funcionamento scanner 3D Sense II
Curso funcionamento scanner 3D de escritório EinScan S 
Curso funcionamento scanner 3D de bolo Pocket Scan 
Curso funcionamento scanner 3D multifunções EinScan Pro

Scanners 3D Modelação 3D 

Curso de iniciação à 

modelação 3D

Impressoras 3D DLP 

Curso funcionamento 

impressoras 3D DLP
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MAIS FÁCIL QUE NUNCA!
Financia a sua ACADEMIA 3D desde 85 €/mes e não se preocupe!

Proposta pendente de aprovação bancária | Financiamento a 48 meses  |  IVA não incluido 

Preço real:  5.300€ 
Agora 1.800€!
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3.500€
Preço de 

lançamento
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QUEREMOS CONTAR

CONTIGO
Ligue para 214 915 361, ou mande  um 

email para geral@colido.pt




