
Produto exclusivo para ESPAÇOS 3D

Bônus 
Formação

Um espaço 3D para o seu negocio
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Terminou o programa formativo 
incluido no ESPAÇO 3De está 

esperando por mais?

Considera que a tecnología 3D pode ser um pilar
fundamental no seu negócio e quer potenciar em maior
medida?

Adquira o nosso   BÔNUS FORMAÇÃO   e aprofunde-
se na tecnología do futuro!

Beneficie dos nossos cursos tecnológicos e converta-se
num especialista de impressão 3D e tecnologías afins.

O BÔNUS FORMAÇÃO garantirá um maior grau de
diferenciação e autonomía. Graças à formação
continuada que receberá poderá incrementar a sua
carteira de clientes. Será, todavía mais autónomo na hora
de abordar os múltiplos setores que procuram
tecnología de impressão 3D para desenvolver a sua
atividade.
Irá receber a formação necessária para se converter
no ponto de tecnología 3D de referência na sua zona.

Formaremos em impressoras 3D FDM de grande 
formato, scanners e digitalização 3D, modelação 3D e 
tecnología DLP. Tudo isto, através de um processo
formativo perfeitamente planificado e estruturado; tal e
como poderá ver no gráfico que mostramos na página 4.

¡Poupe-se a dolorosos deslocamentos! 

Todos os cursos e convocatórias realizam-se 
através da nossa exclusiva plataforma de 
formação online. E se não puder assistir a 
alguma das convocatórias…

Não se preocupe com nada!

Os cursos irão repetir-se em ciclos recorrentes 
ao longo do ano.
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Consiga até 20 Cursos de 
formação por apenas 590€ ao 

ano! Poupe mais de 2000€!

BÔNUS FORMAÇÃO

NÓS FORNECEMOS...

Maior especialização 
e capacidade graças à 
nossa formação 
continuada.

Maior diferenciação e 
visibilidade na web de 
CoLiDo.

Segurança no 
desenvolvimento do seu 
negócio.

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

Inversão continua em 
novos produtos 3D. 

Desenvolva o seu ESPAÇO 3D 
com o   BÔNUS FORMAÇÃO e 

potencie ao máximo a 
visibilidade do seu negócio

1

2

3

4

5
* Formação ONLINE ou presencial por convocatórias.

Válido para apenas uma pessoa. Renovação anual. IVA não incluido. 
  CoLiDo reserva o direito a alterar, atualizar e cancelar qualquer 

dos cursos em função da procura do mercado. 
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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 scanner 3D Sense II 
Curso scanner 3D de EinScan S 
Curso scanner 3D PocketScan 
Curso scanner 3D EinScan Pro

Scanners 3D Modelação 3D Impressoras 3D DLP

Freecad
Sketch Up
Tinkercad

Curso funcionamento 
impressoras 3D DLP

Cursos tecnológicos

Impressoras 3D de 
grande formato

Impressora 3D H4080

* Formação ONLINE ou presencial por convocatórias. Válido para apenas uma pessoa.
CoLiDo reserva o direito a alterar, atualizar e cancelar qualquer dos cursos em função da procura do mercado. 

20 cursos de formação a escolher entre nossa gama de cursos:
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CoLiDO educação

Impressão 3D 
Parte I

Impressão 3D 
Parte II

Software desenho 
3D: Dibuprint3D e 

fichas didáticas

Software desenho 
3D: Tinkercad

Manutenção  
preventiva e 

corretiva

Uso avançado de 
Repetier-Host e 

Slic3r

Softwares 
alternativos de 
impressão 3D

Modelação 
com Freecad

Modelação 
com Sketch 

Up

Digitalização inversa 
com scanner 3D

Materiais 
especiais
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QUEREMOS CONTAR

CONTIGO
E.N. 9, KM 18, 

Fervença, Terrugem, 
(Sintra) 214 915 361

geral@colido.pt 




