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Oferta szkoleniowa dla firmy 

NAZWA FIRMY 

 

 

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do Państwa zapytania prezentujemy indywidualną ofertę szkoleniową. 

Jesteśmy certyfikowaną jednostką szkoleniowo-doradczą wg standardu SUS 2.0., pozwala 

nam to zagwarantować fachową usługę. Niniejsza oferta zawiera indywidualnie 

przygotowaną wycenę. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 
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Przedmiot oferty 

Szkolenie nt. technologii druku 3D. Kurs obejmuje aspekty technologiczne, materiałowe i 

praktyczne wytwarzania przyrostowego detali, które są niezbędne dla osiągnięcia 

optymalnych wyników z drukarki 3D. Kurs łączy części teoretyczne  

z praktycznymi, a prowadzony jest przez wykwalifikowanego specjalistę. Program naszego 

szkolenia „szyjemy na miarę”, dzięki czemu szkolenie jest idealnie dopasowane do Państwa 

potrzeb. 

 

Cel szkolenia 

Nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii druku 3D. 

 

Po ukończeniu szkolenia  

Uczestnik posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu technologii druku, wie jakie są typowe 

aplikacje druku 3D. Umie rozróżnić ich rodzaje i potrafi przyporządkować je do 

odpowiednich kategorii. Ponadto, wie na czym polega dana technologia oraz dobiera  

w zależności od potrzeb odpowiednią drukarkę i materiały. Potrafi także obliczyć 

opłacalność druku 3D i zwrot z inwestycji, co jest nieodzownym elementem planowania 

budżetu.  

 

Co zyskasz biorąc udział w naszym szkoleniu 

• podniesiesz swoje kwalifikacje lub kwalifikacje pracowników firmy 

• zdobędziesz nieocenioną wiedzę z zakresu technologii przyrostowych, które stają 

się standardem w firmach przemysłowych 

• poznasz najnowocześniejsze rozwiązania produkcyjne, aplikacje i dowiesz się, jak 

wykorzystać potencjał druku 3D w swojej firmie 

• dowiesz się, jak oszczędzać czas i pieniądze – druk 3D jest konkurencyjnym 

rozwiązaniem dla tradycyjnych metod wytwórczych 

• każdy uczestnik szkolenia bierze aktywny udział, dzięki czemu zdobyta wiedza nie 

jest szablonowa  

• szkolenia prowadzą specjaliści, którzy na co dzień zajmują się drukowaniem 3D na 

profesjonalnych maszynach 

• stawiamy na indywidualne podejście – program kursu dobieramy do potrzeb 

Klienta. Przed rozpoczęciem kursu konsultujemy indywidualnie jego zakres.  
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Szczegóły szkolenia 

Cena 

szkolenia 
4.800 PLN netto / os. 

Termin 

szkolenia 
Ustalany indywidualnie z klientem 

Czas trwania 2 dni 

Miejsce 

szkolenia 

Siedziba firmy CADXPERT, ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków 

lub siedziba klienta (indywidualnie ustalane z klientem) 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 

par.1 Kodeksu Cywilnego 

 

W cenie zapewniamy: 

• imienny, akredytowany certyfikat ukończenia szkolenia (w wersji papierowej i 

elektronicznej) 

• materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy  

• wsparcie poszkoleniowe  

• dostęp do platform szkoleniowej 

• catering, dobra kawa i napoje   

• materiały piśmiennicze (notatnik, długopis) 

Co wyróżnia nasze szkolenia? 

 

     

 

stawiamy na 
profesjonalizm 
w podejściu do 

klienta 

 

programy 
dopasowane do 
potrzeb branży 

 

najlepsi eksperci  
w zakresie druku 

3D 

 

inspirująca  
i przyjazna 
atmosfera 

 

wiedza branżowa  
i praktyczne 
rozwiązania 

technologiczne 

 

 

 

Zadbaj o unikalne kwalifikacje swojego Zespołu. Zwiększ 

konkurencyjność firmy i wykorzystaj w pełni potencjał 

technologii druku 3D. 
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Plan szkolenia 

 

1. Co to jest druk 3D? Początki, rozwój, stan obecny. 

2. Typowe aplikacje druku 3D 

a. Szybkie prototypowanie 

b. Narzędzia i oprzyrządowanie produkcyjne 

c. Części zamienne i części do użytku końcowego 

d. Design i wzornictwo przemysłowe 

3. Jakie są technologie druku 3D? Rodzaje i kategorie  

4. Technologie druku 3D. Na czym polega dana technologia? Jakie są różnice 

pomiędzy drukarkami 3D, dostępne materiały i zastosowania. 

5. Technologia FDM i FFF  

a. na czym polega, zasada działania  

b. jakie są drukarki 3D 

c. dostępne materiały i zastosowania 

6. Technologia SLA i DLP 

a. na czym polega, zasada działania  

b. różnice pomiędzy SLS i DLP, 

c. dostępne materiały i zastosowania 

7. Technologia SLS 

a. na czym polega, zasada działania  

b. dostępne materiały i zastosowania 

8. Technologia DMLS 

a. na czym polega,  

b. dostępne materiały i zastosowania 

9. Technologia PolyJet 

a. na czym polega technologia,  

b. dostępne materiały i zastosowania 

10. Pozostałe technologie (m.in. CJP, MJP, BinderJetting, MJF, EBM) 

11. Podsumowanie: jak dobrać technologię i drukarkę do zastosowania i aplikacji? 

12. Druk 3D, a inne metody wytwórcze 

a. Druk 3D vs CNC 

b. Druk 3D vs formowanie wtryskowe 

13. Kalkulacja zwrotu z inwestycji - ROI. Jak obliczyć opłacalność druku 3D i zwrot z 

inwestycji? 

14. Projektowanie do druku 3D. Podstawowe zasady 

15. Podsumowanie 


