
SOLIDWORKS sponzoruje kutily 
Software zdarma pro kutily, hobíky a technické nadšence. 

Our 3DEXPERIENCE® platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a 
rich portfolio of industry solution experiences. 
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE® Company, provides business and people with virtual universes to imagine sustainable innovations. Its 
world-leading solutions transform the way products are designed, produced, and supported. Dassault Systèmes’ collaborative solutions foster social innovation, 
expanding possibilities for the virtual world to improve the real world. The group brings value to over 210,000 customers of all sizes in all industries in more than 
140 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
France

Americas
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, Massachusetts
02451-1223
USA

Asia-Pacific
Dassault Systèmes K.K.
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Kutilové a techničtí fandové potřebují správné nástroje k 
tomu, aby se mohli učit, sdílet, navrhovat i vyrábět jejich 
kreativní nápady.  

K podpoře těchto nadšenců nabízí SOLIDWORKS zdarma 
365 denní licenci pro všechny kutily a nadšence, 
SOLIDWORKS MAKER SPONZORSHIP. 

Tento program zahrnuje: 

• SOLIDWORKS Standard (3D CAD software)
• SOLIDWORKS CAM Professional (spojuje konstrukční a 

výrobní procesy) 

Využijte zdarma licence SOLIDWORKS. 
Stačí udělat následující kroky: 

• kontaktujte našeho obchodního poradce pro VVI se žádostí o 
zařazení do programu HOBBY

• podle návodu, který vám zašleme, vyplňte požadovaný formulář 
• po schválení získáte licenční kody pro CAD a CAM, které 

použijete při instalaci programu
• můžete využít naší technické podpory při práci s programem 

Pokud patříte mezi začínající výrobce a podnikatele, můžete také využít programů  SOLIDWORKS 
Entrepreneur Program, jednoletý nebo tříletý program pro získání licencí SOLIDWORKS. 
Pro schválené podnikatele nabízí  SOLIDWORKS® For Entrepreneur program software, školení, tréninky, 
marketingovou podporu a řadu dalších pomocných nástrojů pro růst jejich podnikání. 

KONTAKTUJTE SVÉHO EDU PRODEJCE:

Ing. Petr Hedrlín
3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 18, 170 00 Praha 7
Tel.: 725 719 563
E-mail: petr.hedrlin@3epraha.cz 

http://www.solidworks.com/edu-maker-download
http://www.solidworks.com/edu-maker-download
http://www.solidworks.com/sw-for-entrepreneurs



