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UM ESPAÇO 3D PARA O 
SEU NEGÓCIO ATUAL

Procura aumentar a notoriedade do 
seu negócio?

Agora é o momento perfeito. Da CoLiDo, 
oferecemos a possibilidade de fazê-lo, 
com uma gama de produtos inovadora e 
imbatível. Nós colocamos nossa 
experiência e profissionalismo ao seu 
serviço.
Com o equipamento de impressão CoLiDo 
3D, sua empresa adquire uma nova 
reivindicação, que seguramente 
direcionará as vendas e os lucros de todo 
o negócio de forma notável.

Para fazer isso, você só precisa entrar em 
contato conosco; ligue para 214 915 361, 
enviando um e-mail para geral@colido.pt 
ou contactando um revendedor e 
cuidamos de TUDO, para que você tenha 
seu ESPAÇO 3D, da maneira mais rápida e 
confortável possível.
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Em seguida, explicamos os motivos pelos quais, a inclusão do ESPAÇO 3D no seu negócio atual, complementa e 
combina sinergias com o resto dos produtos que comercializa. O que obviamente significa, uma vantagem 
competitiva. Conseguindo também, uma maior diferenciação em relação aos negócios dos seus concorrentes.

Tudo isso, graças à tecnologia inovadora da impressão em 3D, que está se tornando cada vez mais relevante 
em nossas vidas por suas inúmeras possibilidades em todos os campos do quotidiano e profissional.

Você pode escolher o CoLiDo como 
um elemento diferenciador do seu 
negócio e conseguir aumentar o 
tráfego do cliente na sua loja, 
graças à grande variedade de 
produtos de qualidade baseados na 
mais recente tecnologia do setor de 
impressão 3D FDM.
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Na CoLiDo, somos especialistas em impressão em 3D e, por 
essa razão, colocamos ao seu dispor o nosso "know-how" 
e experiência no setor. Sem dúvida, será útil para você se é 
um utilizador pela primeira vez com esta tecnologia, ou se 
você está procurando uma melhoria completa.

Você poderá beneficiar das inúmeras vantagens que uma 
linha de produtos 3D pode trazer, não apenas para o seu 
negócio, mas para a sociedade em geral. Reduzindo os 
custos e eliminando as limitações da fabricação subtractiva. 
Ao fazê-lo, aumentará significativamente as possibilidades 
em todos os campos da tecnologia e da vida cotidiana.

Estamos no momento perfeito para dar um passo em 
direção à impressão tridimensional. O mercado está 
crescendo e os consumidores estão começando a ver 
as inúmeras possibilidades oferecidas por essa 
tecnologia.

Se você apostar na tecnologia 3D nas mãos do CoLiDo e 
posicionar-se AGORA como um ponto de venda 3D
especializado, você certamente poderá consolidar-se no 
mercado como um ponto de referência. Obtendo um grande 
número de novos clientes que procuram entrar na impressão 
3D e se familiarizar com a tecnologia.

6

Especialistas em impressão 3D
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Da mesma forma, não deve ser esquecido que esta é uma ótima oportunidade para gerar vendas cruzadas entre as 
diferentes alternativas de produtos ou serviços que o cliente pode precisar ao dirigir-se ao seu negócio.

O ESPAÇO 3D é, portanto, um dinamizador perfeito do tráfego na loja, suportado pela capacidade de atração que a 
impressão 3D produz para o público em geral. Isso gerará vendas cruzadas entre os clientes que entram na loja procurando 
a aquisição de outros produtos e aqueles atraídos pelas possibilidades que o mundo 3D pode oferecer..

MAXIMIZA AS SUAS VENDAS COM O NOSSO ESPAÇO 3D

Consideramos necessário tornar a tecnologia 3D 
conhecida e tornar seu uso amplamente disponível em 
todos os setores da sociedade, tanto produtivos como 
privados. O ESPAÇO 3D destina-se a empresas já 
consolidadas no mercado, portanto, abordaremos 
principalmente os consumidores finais.

A impressão em 3D é uma ótima oportunidade para 
abordar este tipo de clientes e é que as inúmeras 
possibilidades de personalização que permitem essa 
tecnologia são muito exigidas pelo público em geral. Esta 
sendo uma das principais tendências atuais no 
desenvolvimento de produtos com alto valor agregado.

O projeto CoLiDo Ibérica é apresentar e 
consolidar a tecnologia de impressão 3D na 
sociedade.
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QUEREMOS CRESCER
CONSIGO

Portanto, nosso objetivo é criar uma 
rede de pontos de distribuição de 
ESPAÇOS 3D para consolidar a 
CoLiDo como uma marca líder em 
impressão 3D, também em Portugal. 
E sendo o ponto de referência não só 
pelo seu índice de preço-qualidade, 
mas também, queremos alcançar 
uma posição vantajosa no mercado 
em relação à concorrência por 
oferecer um serviço fechado e 
personalizado em todas as fases da 
venda, tanto pré-venda através do 
treinamento contínuo como serviço 
pós-venda, realizando a configuração e 
configuração do equipamento de 
impressão pela primeira vez; 
ganhando assim a fidelidade do
cliente.
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Deve ser feita uma menção especial ao conteúdo de 
treinamento oferecido pelo ESPAÇO 3D. 
Consideramos que é de vital importância treinar a 
pessoa que dirige o lugar e, portanto, ofereceremos 
treinamento continuo a cada três meses durante o 
primeiro ano; o objetivo é que a pessoa responsável 
pode realizar com total autonomia todo 
o processo de impressão em 3D que seus clientes
exigem. Incluindo a adequação dos parâmetros de
impressão de acordo com o tipo de material em que
o cliente deseja imprimir seu projeto e, claro, a
configuração e calibração do equipamento de
impressão.

DAMOS FORMAÇÃO
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QUAL O OBJECTIVO DOS CURSOS 
DE FORMAÇÃO OFICIAIS CoLiDo?

Nos cursos de treinamento que se realizarão nos primeiros meses, 
espera-se que o proprietário do ESPAÇO 3D aprenda e consolide o 
conhecimento necessário para fazer impressões 3D de forma 
autônoma e satisfatória. Tudo isso, é claro, para contribuir para a 
melhoria da qualidade e eficiência dos serviços prestados no campo 
da impressão em 3D.

O objetivo dos cursos de treinamento CoLiDo é precisamente 
criar uma base de conhecimento necessária para começar a 
imprimir sem medo, conhecendo plenamente o funcionamento 
das nossas impressoras FDM 3D. Temos de treinar o utilizador 
para poder executar com segurança cada uma das etapas 
necessárias para obter uma peça acabada.

Nosso esforço se concentrará na formação do utilizador que não 
possui experiência em impressão 3D FDM e na expansão do 
conhecimento do utilizador que já possui alguns conceitos básicos 
através da explicação de todos os parâmetros e variáveis envolvidos. 
Você também estará preparado para saber como reagir aos possíveis 
problemas que podem surgir na sua carreira no mundo da impressão 
em 3D.

10

Somos especialistas

em formação!
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Uma formação integral em impressão 3D
Na CoLiDo temos elaborado um programa de 4 cursos para que se converta num 

especialista em impressão 3D, acompanhando passo a passo neste processo.

Curso Parte I: 
Funcionamento impressoras 3D

Nesta primeira etapa aprenderá os conceitos básicos do 
processo de impressão 3D. Melhorará a sua 
compreensão da máquina e o seu funcionamento e ao 
finalizar o mesmo, será capaz de imprimir de forma 
autónoma e segura. (5 horas)

Após este segundo curso será capaz de detectar e 
resolver problemas de impressão, assim como realizar 
tarefas de manutenção, configurar os seus próprios 
perfis e ampliar, em geral, os seus conhecimentos 
técnicos sobre impressoras 3D. (5 horas)

Curso Parte II:
Manutenção preventiva, corretiva
e Software de conversão (Slic3r)

.STL

������

G-Code
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Nesta etapa aprofundamos a utilização do Software de 
conversão, tanto de Craftware como de Cura. Será 
capaz de editar e realizar modificações nas peças que 
desejar imprimir, construindo suportes, vendo o 
processo de impressão camada por camada, etc. (5
horas)

Curso Parte III:
Novas alternativas em software de 
conversão e técnicas de impressão 3D 

Neste último curso dará um passo mais além nos 
seus conhecimentos de impressão 3D. Aprenderá a 
pôr em funcionamento a impressora sem estar presente, 
a manejar filamentos avançados como PA e PC+ e a 
potenciar os seus conhecimentos através da resolução 
de casos práticos e incidências comuns. (5 horas)

Curso Parte IV 
Resolução de casos práticos e 
controlo remoto

Dirige tus propios 
cursos de impresión 3D



Depois de completar os cursos oficiais do CoLiDo 
nas nossas instalações, você pode dar cursos onde 
você se sinta apropriado. Você é responsável por 
transmitir esses cursos relacionados com a 
tecnologia de impressão 3D FDM, podendo ser 
individuais e grupos, sem qualquer interação da 
CoLiDo.

A priori, esses cursos que são ministrados pelo 
dono da SPA  3D não terão a certificação oficial 
CoLiDo, uma vez que o material didático será 
considerado oportuno em cada ocasião, mais 
personalizado e focado nas duvidas que possam 
surgir para o cliente, portanto, esses cursos não terão 
nenhum tipo de script pré-estabelecido pela CoLiDo 
bérica. No entanto, sempre haverá a
possibilidade de validá-los para ser oficial se for 
acordado entre o ESPAÇO 3D e a CoLiDo 
Ibérica em cada caso especifico.

Dê os seus próprios 
cursos de impressão 3D

Da mesma forma, na CoLiDo também dispomos de 
uma série de cursos de formação online. Pelo que,
se decidir não optar pela possibilidade de dar os seus 
próprios cursos, quer seja porque considera que não é 
uma linha que queira aproveitar ou não dispõe de 
espaço e/ou tempo suficiente para desempenhar 
essas ações de formação, terá a opção de beneficiar 
destes cursos que você mesmo poderá comercializar.

13
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Na CoLiDo colocamos todo o nosso empenho e experiência em 
dar a conhecer a inclusão de um ESPAÇO 3D no seu
negócio. Consideramos que é de vital importância publicitar a
abertura e que produtos e serviços passam a oferecer-se 
com a inclusão do ESPAÇO 3D.

O objetivo das ações de marketing e publicidade é
conseguir informar, persuadir e fazer recordar aos 
potenciais clientes os produtos e serviços que passarão a 
fazer parte do negócio. E com isto conseguir posicionarmos 
como a primeira marca que aposta por aproximar a impressão 3D 
ao público geral, com produtos de qualidade, a um preço 
adequado e com um serviço de atenção ao cliente sem igual.

Nosso objectivo será, portanto, estimular a procura por
equipamentos e serviços de impressão 3D, buscando en 
cada caso, se necessário sinergias com os produtos oferecidos 
no próprio negócio atual. Realizaremos propostas de compra
informando sobre como a nossa oferta pode abranger certas 
necessidades ou solucionar problemas concretos.

Com isto, pretendemos posicionarmos na mente do 
cliente como a melhor opção para começar no vasto 
mundo do 3D.

PLANO DE COMUNICAÇÃO
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Antes da abertura do ESPAÇO 3D irá 
programar-se uma distribuição de flyers e/
ou ação de correspondência nos 
arredores que o Distribuidor
fornecerá diretamente , dando assim a 
conhecer a iminente abertura e os 
produtos que passarão a estar 
disponiveis na loja.
Um espaço específico para cada ESPAÇO 
3D será ativado na página web CoLiDo com 
o endereço e os detalhes de contato de cada
novo ponto de venda.

Um boletim será enviado informando sobre a 
abertura do novo ESPAÇO 3D, que indica o 
endereço e os detalhes de contato do 
mesmo.

Será divulgado através das Redes Sociais
CoLiDo, a abertura do novo ponto de 
distribuição.

Para isto, faremos uso das diferentes ferramentas que o marketing coloca ao nosso alcance:

01

02

03

04

15

Será publicado no blog de CoLiDo um 
comunicado de imprensa que se refere ao 
grau de aceitação que teve para o público 
em geral, a abertura do ESPAÇO 3D.

Uma entrevista será feita e divulgada ao 
proprietário do ESPAÇO 3D (opcional), que 
descreve os aspectos positivos de incluir um 
ESPAÇO 3D em seu negócio e como ele 
beneficiou o seu negócio para ter uma marca 
como CoLiDo para a implementação da 
Tecnologia de impressão em 3D.

As assinaturas dos e-mails CoLiDo, um 
banner será habilitado em que os PONTOS 
DE DISTRIBUIÇÃO OFICIAIS estão 
vinculados. Além de estarem ligando ao 
próprio site do negócio, mencionando, claro, 
o próprio ESPAÇO 3D.

05

06

07



Esquema del plan de comunicación

PLANO DE COMUNICAÇÃO
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Apresentação nas
redes sociais da
CoLiDo do novo

seu novo
ESPAÇO 3D

Casting 
de panfletos e

correspondência

Newsletter
da abertura para
todo o banco de

dados de
contatos de

CoLiDo

Publicação de
comunicado de

imprensa e 
entrevista

no blog
de CoLiDo 

Ibérica
(opcional)

Publicação do
endereço e 

detalhes
de contacto

do novo ponto
de venda no site

CoLiDo
Ibérico

ESQUEMA DO PLANO DE COMUNICAÇÃO

Banner nas 
assinaturas

de email
com links aos

pontos de 
distribuição

CoLiDo

Abertura 
ESPAÇO 3D



18

PONTOS DIFERENCIADORES
Por um lado, a configuração do produto incluída no pacote inicial do ESPAÇO 3D, são pensadas em detalhes 
para obter o máximo de cada uma das possíveis situações que podem surgir.

Tendo em conta esta premissa, foi decidido incluir dois equipamentos de impressão em 3D. Isso porque consideramos 
que ter uma única impressora 3D limitaria as possibilidades, o que acabaria por reduzir o potencial do ESPAÇO 3D.

Sem dúvida, tendo mais de um equipamento de impressão em 3D (e mais especificamente o equipamento CoLiDo
incluído), expandem consideravelmente as possibilidades de trabalhar simultaneamente.

Em outras palavras, é possível realizar diferentes projetos de impressão ao mesmo 
tempo.
Sem esquecer o principal motivo para a específica CoLiDo 3.0 WIFI e impressora 
Compact 3D.
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A escolha deste material foi levantada com os seguintes objetivos: deixar aberta a possibilidade de usar o 
equipamento 3.0 WIFI como principal equipamento de impressão em operação contínua; imprimir os 
trabalhos que os clientes estão encomendando. Ao usar a impressora Compact para fazer apresentações e / ou 
workshops fora das instalações comerciais. Seja em centros educacionais ou nos espaços, onde os compromissos 
são feitos com os clientes que o solicitam ou até mesmo demonstrações pontuais aos clientes que vêm à loja quando 
considerado oportuno..

Isso é possível graças aos recursos e às dimensões de tamanho e peso reduzidas da impressora 3D 
Compact.. Facilitando o transporte e a mobilidade do equipamento, que, juntamente com o PEN 3D e o Roll Up,
constituem a equipa perfeita para realizar este tipo de ações comerciais.
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Por outro lado, queremos enfatizar que você irá desfrutar do conselho e apoio de uma equipa profissional e 
com grande experiência com a tecnologia de impressão 3D. Por esta razão, queremos realçar que, embora 
o ESPAÇO 3D, está desenhado e planificado para que possa ser dirigido e gerenciado por uma única pessoa,
uma vez que tenha recebido a devida formação. O departamento de 3D de CoLiDo, prestará ajuda e apoio 
como especialistas em todos os casos que isso seja requerido. Quer seja por o grau de dificuldade dum 
trabalho em concreto, se procura um acabamento mais profissional ou simplesmente surjam dúvidas concretas 
referentes a um tema especifico.

Da mesma forma, ao fazer parte da rede oficial de distribuição  fisica da CoLiDo,você receberá informações sobre os 
leads que estão próximos da sua área de atividade.

20
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QUE VANTAGENS CONSEGUIRÁ 
POR FORMAR PARTE DA REDE

 DE DISTRIBUIÇÃO COM UM 
ESPAÇO 3D CoLiDo?
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TranslúcidoPLA

D1315 DIY Compact

3.0 WIFI M2020 X30453.0 

PEN 3DPEN 3D LT1 Comercializar toda a gama de
produtos 3D FDM da CoLiDo:

ABS

Potente Filamento de limpeza

Flexivel PA

Madeira

LuminosoTermocrómico PC+

Peças Revestimentos

Comercialização de consumiveis 
para impressoras 3D FDM, 
acessórios, peças e componentes.

2
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3 Comercializar toda a
gama de scanners 3D

4 Comercializar toda a gama
de impressoras 3D DLP

5 Serviços de scanner
e digitalização 3D
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Comercialização de cursos formativos 
de impressão 3D FDM e scanner 3D.

7

Comercialização de licenças de 
Dibuprint3D, o software para imprimir 
em 3D sem conhecimentos de 
modelação.

8

6 Serviços de impressão 3D

Y además si eres 
RINCON 3D... ¡contarás con 

VENTAJAS EXCLUSIVAS!

DESENHA, CRIA E IMPRIME EM 3D
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E mais se fores um 
ESPAÇO 3D... terá  

VANTAGENS EXCLUSIVAS!

Saca o máximo partido ao seu negócio
com a venda dos nossos 2 packs de
produtos exclusivos para educação: a AULA
3D e a ACADEMIA 3D.

Poderá disfrutar, também, de visitas de
acompanhamento e fichas didáticas
específicas para educação onde encontrará 
contéudo formativo em impressão 3D para 
todos os níveis e assuntos.

Por  outro lado, conseguirá preços especiais 
em alguns modelos de impressoras, como a 
D1315  ou os modelos da B9 Creations, 
aumentando assim a  margem de lucro por 
cada venda.

9

10

Inclui licença 
Dibuprint3D!
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Pen 3D CoLiDo
Roll Up

Vinil CoLiDo 

Vinil rígidoImpressora 3D CoLiDo 
Compact e peças (boquilha com
cabos,  plataforma de plástico e painel

LCD)

Impressora 3D CoLiDo 3.0 
WIFI e peças (boquilha para
extrusor,  plataforma de cristal para 
PLA e ABS)

Filamentos originais CoLiDo 
Bobinas de 1kg de PLA (5 unidades) 
Uma bobina de 0,5kg de madera 
Bobinas de 1kg de filamento translúcido (2 
unidades)
Uma bobina de 0,5kg de filamento flexivel 
Um pack de potente filamento de limpeza 
Dois packs de filamento para Pen 3D

Polípticos CoLiDo

Licença 
Dibuprint3D

Mesa expositor 
com tampo branco em
medidas 150x80x90cm

Cadeiras

Revestimentos 
originais CoLiDo 5 
unidades (transparente, 
amarelo, vermelho, cinza e
azul)

O QUE INCLUI O SEU ESPAÇO 3D?

E MAIS... Mostruário de peças
impressas em 3D

1 Pack de horas de 
Formação em impressão

3D

Ferramentas  de 
venda e “know

how”

Propuesta pendiente de aprobación bancaria  |    Financiación a 60 meses   |    Producto exclusivo para DISTRIBUIDORES

¡Más fácil que nunca!



Proposta pendente de aprovação bancária  |    Financiamento a 48 meses   |    Produto exclusivo para DISTRIBUIDORES 27

Mais fácil que nunca!

IVA não incluido

3.950€

Financie o seu ESPAÇO 3D desde 100 €/mês e despreocupe-se!

Apenas por PREÇO REAL: 5.200 € 
Desconto de 1.250 €! *

* Solicite lista detalhada

Converta o seu 
ESPAÇO 3D em

PREMIER
por apenas 

390€ IVA não

incluido



28

Consiga até 10 cursos de 
formação por apenas 390€ ao 

ano!Poupe mais de 2.200€!

BÓNUS FORMAÇÃO

NÓS FORNECEMOS...

Maior especialização e 
capacidade graças à 
nossa formação 
continuada.

Maior diferenciação e 
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. 

Converta o seu ESPAÇO 3D 
num Ponto de Venda PREMIER 

com nosso  BÓNUS FORMAÇÃO 
e potencia ao máximo a 

visibilidade do seu negócio

1

2

3

4

5

* Formação ONLINE ou presencial por convocatórias. Bónus válido para apenas uma pessoa. Renovação anual. IVA não incluido.
  CoLiDo reserva o direito de alterar, atualizar e cancelar qualquer dos cursos em função da procura do mercado. 
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Formação a escolher entre a 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 bolso PocketScan
Curso funcionamento scanner 3D multifunções EinScan Pro

Scanners 3D Modelação 3D Impressoras 3D DLP

Curso de iniciação 
à modelação 3D

Curso funcionamento 
impressoras 3D DLP

Irá tornar-se num especialista para ser um formador Oficial CoLiDo para o setor educativo!
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QUEREMOS CONTAR

CONTIGO


