
Producto exclusivo para ESPAÇOS 3D

Um espaço 3D para o seu negocio 
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Conseguir a Certificação Premier, permitirá ter um maior
grau de diferenciação e autonomía. Graças à
formação contínua que irá receber, poderá expandir a 
sua carteira de clientes e ser todavía mais autónomo na
hora de dirigir-se aos múltiplos setores que procurem
tecnología de impressão 3D para desenvolver a sua
atividade.
Ao contrário do resto dos distribuidores que optam por 
contratar um voucher de formação, onde receberão 
formação de scanner e digitalização 3D, impressoras 3D 
de grande formato e formação em tecnología DLP; os
ESPAÇOS 3D que adquirem a Certificação de Premier,
também receberá formação de todos aqueles
conteúdos que consideramos essenciais para 
focarmo-nos no setor da educação e oferecer o 
nosso produto estrela, a AULA 3D; contar consigo 
como formador oficial com todas as garantías e a 
segurança de oferecer um serviço de qualidade.

Terminou o programa formativo 
incluido no ESPAÇO 3D e está 

querendo mais? 

Considera que a tecnología 3D pode ser um pilar 
fundamental no seu negócio e quer potenciá-lo em 
crescente proporção?

Agora tem a possibilidade de formar-se noutros tipos de 
impressão 3D e tecnologías afins.

Motivamos a desenvolver o negócio de impressão 3D 
na sua organização.

Aposta na formação, oferta de serviços de impressão, 
forme-se em técnicas de scanner e digitalização, 
aumente as suas ações comerciais, especialize-se nesta 
tecnología para melhorar o seu serviço pré venda e pós 
venda, demonstre aos seus clientes que você é a melhor 
opção a dirigir-se para tudo relacionado com o mundo 
de impressão 3D.

Todo o esforço tem a sua recompensa! e através  da 
CoLiDo estaremos disponiveis em ajudá-lo e o iremos 
premiar oferecendo-lhe a certificação Premier para o 
ESPAÇO 3D, sempre e quando vejamos que juntos 
podemos formar uma equipa com a mesma dinâmica de 
trabalho no qual nos permita retirar o máximo partido 
desta tecnología.
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Consiga até 20 cursos de 
formação por apenas 390€ ao 

ano! Poupe mais de 2.200€!

CERTIFICADO PREMIER

NÓS FORNECEMOS...

Maior especialização 
e capacidade graças à
nossa formação
contínua.

Maior diferenciação e 
visibilidade na página
da CoLiDo.

Segurança no
desenvolvimento do seu
negócio.

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

Oferta contínua en 
novos produtos 3D. 

Converta o seu ESPAÇO 3D 
num Ponto de Venda 

PREMIER e potencie ao 
máximo a visibilidade do 

seu negócio
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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.



4

Formação a escolher entre a nossa gama de cursos:

Curso Parte I: Funcionamento impressoras 3D
Curso Parte II: Manutenção preventivo, corretivo 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

Curso de iniciação
à modelação 3D

Curso funcionamento
impressoras 3D DLP

Cursos tecnológicos

Impressoras 3D de 
grande formato

Impressora 3D H4080
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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  
preventivo 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 214 915 361

geral@colido.pt




