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JAK  MOGĘ  POMÓC

Znam i wiem jak działa branża additive manufacturing oraz druku 3D nie tylko w Polsce. Mogę pomóc
szeroką wiedzą praktyczną z tego zakresu jak i samych technologii addytywnych. Pomogę dobrać
najlepszą technologię wytwórczą dla odpowiedniej aplikacji, projektu.

MÓJ STYL  PRACY

Luźne spotkania lub szybkie i konkretne call'e na których omówimy cele i przygotujemy plan działania.
Jak już wprowadzisz go w życie to zawsze możesz liczyć na moje wsparcie.

A  POZA  TYM. . .

Work hard, play harder. Zawsze mam w głowie kolejną wyprawę a w sezonie zimowym prawie każdą
wolną chwilę spędzam na stoku.

KOGO SZUKAM

Szukam osób z otwartym umysłem, które chętnie spojrzą poza utarty szlak. Osób nastawionych na
wynik, samodzielnych i chcących wykonać fizyczne części, elementy lub produkty bez konieczności
ponoszenia ogromnych wkładów finansowych na starcie. Osób mających wizję tego, co chcą fizycznie
stworzyć a nie do końca orientują się jak to wykonać lub standardowe technologie wytwórcze nie
spełniają ich oczekiwań. Chodzi o to by pozwolić sobie na pełne wykorzystanie zalet technologii
addytywnych a nie szukanie najtańszego rozwiązania.

MOJE  DOŚWIADCZENIE

Od 2011 roku jestem ściśle związany z branżą druku 3D w Polsce jako prekursor implementacji
rozwiązań Rapid i Additive Manufacturing w obszarach przemysłu funkcjonujących w naszym kraju.
Jestem praktykiem i ekspertem w zakresie druku 3D z tworzyw sztucznych i metali. Wieloletnie
doświadczenie w branży druku 3D zaczynałem w 2011r. w e-Prototypy S.A. – pierwszym polskim
kompleksowym centrum prototypowym. Byłem Prezesem Zarządu Personalise Sp. z o.o. zajmującej się
wydrukami 3D dla klientów indywidualnych, branży reklamowej, medycznej i pokrewnych, która w
2014r. została włączona do Materialise. Przez następnych kilka lat jako Account Manager w Materialise,
byłem odpowiedzialny za rozwój i prowadzenie dużych projektów związanych z prototypowaniem oraz
manufacturingiem w technologiach przyrostowych na terenie Polski. W lutym 2019 roku podjąłem
kolejne wyzwanie zawodowe i zamiast usług druku 3D skupiłem się na dostarczaniu profesjonalnych
systemów wytwarzania addytywnego. Najpierw jako dystrybutor kompleksowych systemów do druku
3D od HP - technologii Multi Jet Fusion a od lutego 2021 w Zmorph S.A. buduję kanał sprzedaży B2B
(business development) dla profesjonalnych rozwiązań wytwarzania addytywnego.
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