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Zespół specjalistów

Jesteśmy liderem technologii addytywnych w Polsce. Prowadzimy szkolenia, prototypujemy, testujemy, 
wykonujemy krótkie serie produkcyjne na zlecenie.

Wykorzystujemy druk 3D jako jedną z technologii, dzięki której zrealizujemy Twój pomysł.
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Oferta eventowa



Kompleksowo aranżujemy 
eventy firmowe 

Wspieramy dział kreatywny 
w Twoim przedsiębiorstwie, 
proponując nowatorskie rozwiązania 
wykorzystujące nowe technologie.

Oferujemy szeroki wachlarz usług,  
od skanowania 3D, przez warsztaty z użyciem 
drukarek 3D, druk gadżetów na zamówienie,  
aż po duże, dedykowane projekty, dopasowane 
do konkretnego Klienta, uwzględniające 
charakter i przebieg wydarzenia, a także 
lokowanie logotypów Partnerów i Sponsorów.

Eventy firmowe



Eventy firmowe

W 2018 roku organizowaliśmy 
pokaz druku 3D dla firmy  
My Place z okazji otwarcia 
nowej galerii handlowej  
Nowa Stacja. 

Stworzyliśmy i wydrukowaliśmy 
nawiązujące do charakteru 
eventu dedykowane modele 
3D, przeprowadziliśmy pełen 
pokaz druku 3D i uzupełniliśmy 
współpracę o promocję 
wydarzenia on-line.



Eventy dla dzieci
Edukacja w duchu STEAM 
 
Posiadamy bogate doświadczenie  
w organizacji eventów dla dzieci  
i nastolatków. 

Oprócz drukarek 3D i skanerów, podczas 
warsztatów i gier tematycznych wykorzystujemy 
również długopisy 3D. Poziom zaawansowania 
warsztatów dostosowujemy do wieku 
uczestników, aby za każdym razem dostarczać 
zbalansowaną dawkę wiedzy i dobrej zabawy. 

Podczas zajęć kładziemy nacisk na rozwijanie 
wyobraźni przestrzennej, kreatywności, 
sprawności manualnej i obsługi urządzeń 
cyfrowych na podstawowym i zaawansowanym 
poziomie. 



W 2019 roku zorganizowaliśmy cykl sobotnich warsztatów tematycznych, 
które przybliżały elementy muzealnej wystawy stałej w przystępnej 
formie, wykorzystującej nowe technologie. Połączyliśmy interaktywne 
prezentacje z angażującymi ciało i umysł grami i zabawami, podczas 
których uczestnicy tworzyli indywidualne pamiątki i pracowali w grupach 
nad wspólnym rozwiązaniem problemu.

Eventy dla dzieci - Muzealny świat w 3D
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich



Nadruki IMAGO

Druk 2D na różnego rodzaju 
powierzchniach płaskich 
 
Jesteśmy w stanie nadrukować 
cyfrowo dowolne wzory na produktach 
spożywczych, wykorzystując do tego 
barwniki spożywcze. 

Drukarka Falco firmy Imago Printer występuje 
w trzech konfiguracjach. Umożliwia druk 
na praktycznie każdym rodzaju płaskiej 
powierzchni.



Druk na żywności na żywo możesz zobaczyć 
w naszym showroomie Technika 3d-printed 
by Sygnis na al. Solidarności 78.

Nanoszenie wydruków z ekosolwentów 
i nadruki na t-shirtach wykonujemy 
w głównej siedzibie firmy.

Nadruki - IMAGO w „Technika by Sygnis”



Nadruki na różnych materiałach - IMAGO



Tworzymy nagrody i statuetki 
na plebiscyty i konkursy 
branżowe

Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D 
jesteśmy w stanie opracować dopasowane  
do potrzeb Klienta finalne, pojedyncze 
egzemplarze projektów, jak i wykrojniki 
i formy do odlewów do produkcji masowej. 
Każdorazowo, nasz dział designu w ścisłej 
współpracy z Klientem tworzy szkic pomysłu, 
który po dopracowaniu i akceptacji trafia  
do produkcji.

Nagrody i statuetki



Na zlecenie firmy producenckiej Rochstar 
zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy 
i dostarczyliśmy statuetki dla zwycięzców 
popularnego programu Voice of Poland.

Nasza propozycja okazała się interesująca nie 
tylko pod względem wysokiej jakości wykonania, 
ale również konkurencyjnej ceny i krótkiego 
czasu realizacji. Z tego względu Rochstar 
zdecydowało się na współpracę również 
w następnym roku, przy kolejnej edycji programu.

Nagrody i statuetki



Na potrzeby własne 
i naszych Klientów tworzymy 
personalizowane gadżety 
i brandowane akcesoria 
biurowe i eventowe

Figurki, breloki, zakładki do książek, 
długopisy, pudełka, słomki, dyplomy 
i wiele innych. 

Powyższe propozycje jesteśmy w stanie również 
przygotować na potrzeby wewnętrznych 
wydarzeń firmowych, spotkań z Klientami, 
działań CSR/PR, a także do konferencyjnych 
pressbagów. 

Gadżety i akcesoria



Gadżety i akcesoria

W 2019 roku zaprojektowaliśmy na własne 
potrzeby długopisy drukowane 3D z miejscem 
do umieszczenia logotypu. Projekt można 
dowolnie modyfikować i dostosowywać  
na specjalne zamówienie Klienta.



Gadżety i akcesoria - okolicznościowe długopisy i opakowania
Dla naszych Klientów zrealizowaliśmy kilkaset różnych projektów personalizowanych gadżetów 
i akcesoriów przygotowanych specjalnie na konkretne wydarzenia. Każdy z produktów przechodzi  
przez fazę koncepcyjną, podczas której poznajemy potrzebę Klienta, proponujemy rozwiązania 
i razem wybieramy optymalną wersję wstępnego pomysłu.

książki - pudełka na czekoladkiklucze - długopisy



Gadżety i akcesoria - dla sektora HoReCa

Obecnie, jako jedyni na światowym rynku produkujemy w pełni biodegradowalne drukowane 3D słomki 
wielokrotnego użytku. Dzięki wykorzystaniu technologii addytywnych, możemy całkowicie dopasować projekt 
do Twoich potrzeb. Jesteśmy w stanie spersonalizować pojedyncze sztuki dla konkretnego użytkownika, 
umieścić logotyp i do woli pobawić się geometrią modelu, aby uzyskać nietuzinkowe i wyjątkowe efekty.



Gadżety i akcesoria - dla sektora HoReCa



Gadżety i akcesoria - trójwymiarowe dyplomy

Na zamówienie stworzymy certyfikaty 
z użyciem np. druku 3D. Wykorzystujemy 
również inne technologie wytwórcze. 

Zależnie od celu i efektu, pomożemy dobrać 
odpowiednią technikę wykonania i materiały 
od zaufanych dostawców.



Gadżety i akcesoria - popiersia

Skanujemy w 3D zarówno przedmioty, jak i żywe osoby. 
Digitalizujemy nie tylko zbiory muzealne, ale również 
niektórych celebrytów… Na potrzeby jednej z imprez 
Aktivista, zeskanowaliśmy głowę Julii Wieniawy  
i przygotowaliśmy jej popiersie w skali 1:1. To tylko  
jedna z wielu możliwości, jakie oferuje przeniesienie 
rzeczywistych obiektów do środowiska cyfrowego.



możliwe że jeszcze jeden 
slajd ze skanowaniem i po-
piersiami

Gadżety i akcesoria - popiersia i rzeźby
Aktivist 2018



Nasze portfolio
to ponad 120 eventów,

600 godzin szkoleń,
50 wykonanych nagród 

i 30 000 gadżetów eventowych



Sygnis New Technologies
Żwirki i Wigury 101,
02-089 Warszawa

kontakt@sygnis.pl
+48 22 668 47 57

Porozmawiajmy o tym,  
co możemy Ci zaoferować.

Zapraszamy do naszej siedziby, 
gdzie na żywo zobaczysz nasze realizacje.

Dział Marketingu

Marek Lorent-Kamiński 
marek.kaminski@sygnis.pl
+48 602 667 407



P.S. Szukasz przestrzeni eventowej?

W naszym showroomie technologicznym zorganizujesz debaty, 
warsztaty, wykłady, prezentacje i konferencje, do woli zaaranżujesz 
własne miejsce coworkingowe, a poufne rozmowy z najważniejszymi 
Klientami swobodnie przeprowadzisz w pokoju VIP. Technika 3d-printed by Sygnis

Al. Solidarności 78, Warszawa, Polska
technika@sygnis.plZapytaj nas o szczegółową ofertę lokalu! 




