
Drukarnia Golem 3D gra z WOŚP

W  nowym  roku  Drukarnia  Golem  3D
mierzy  wysoko  -  zgodnie  z  hasłem
24.  Finału  WOŚP.  Dzięki  uprzejmości
częstochowskiego  lokalu  Boulangerie
pracownicy  Drukarni  będą  ze  swoimi
drukarkami (i puszką WOŚP) tuż obok
Placu  Biegańskiego  –  miejsca
kulminacyjnej imprezy.

Drukarnia  Golem  3D  wspiera  24.  Finał  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.
10 stycznia 2015 r.  ekipa Drukarni  pojawi się w częstochowskiej  piekarni/cukierni
Boulangerie, przy ul. Śląskiej 3/5, nieopodal Pl. Biegańskiego, gdzie częstochowski
sztab organizuje finałową imprezę. Będzie można przyjrzeć się z bliska drukarkom
3D  podczas  pracy  oraz  gotowym  wydrukom.  Pracownicy  Drukarni  chętnie
odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące technologii druku przestrzennego, swojej
działalności i Mecenatu Druku 3D. 

Obok drukarek stanie także oczywiście puszka WOŚP. W zamian za wsparcie będzie
można otrzymać orkiestrowe serduszko wydrukowane na drukarkach Golem oraz
inne  drukowane  gadżety.  Warto  przy  okazji  zapoznać  się  z  ofertą  kulinarną
Boulangerie, wygląda smakowicie.

Ponadto  Drukarnia  Golem  3D  wystawia  na  aukcję  WOŚP  swoje  wydruki  oraz
vouchery  na  wydruki  3D.  Można  je  licytować  na  http://aukcje.wosp.org.pl/ oraz
podczas niedzielnego finału na częstochowskim Pl. Biegańskiego. 
Do zobaczenia w niedzielę! Będzie się działo!

-----
Drukarnia  Golem  3D  oferuje  usługę  druku  przestrzennego,  skanowania  3D,
projektowania 3D parametrycznego i klasycznego. Doświadczenie w branży druku
3D zdobywamy od 2010 r.  Pracujemy na drukarkach Golem,  zaprojektowanych i
wytworzonych  w  Polsce.  Nasze  usługi  to  gwarancja  profesjonalizmu  i  wysokiej
jakości.  Swoją  ofertę  kierujemy  do  Klientów  biznesowych  oraz  osób  prywatnych.
Poza realizacją  zleceń oferujemy także nieodpłatną pomoc autorom nowatorskich
projektów – Mecenat Druku 3D. Zespół Drukarni Golem 3D tworzą ludzie z pasją. Z
pełnym zaangażowaniem podchodzimy zarówno do projektów komercyjnych,  jak i
non profit.  Stale poszerzamy swoją wiedzę w kwestiach technicznych oraz nowinek
na rynku. 
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