
 

 

 

 

 

 

 

 

 23 lipca 2015 roku został uruchomiony specjalny program sponsorski SOLIDWORKS, dzięki któremu 

innowacyjne przedsiębiorstwa, które działają na zasadzie start-upu, inkubatora lub są częścią maker space’u lub 

fablabu mogą otrzymać oprogramowanie z rodziny SOLIDWORKS za darmo. Zespół SOLIDWORKS chce, aby dzięki 

rozwiązaniom SOLIDWORKS młode i innowacyjne firmy zwiększyły swoją szansę osiągnięcia sukcesu oraz zyskały 

wysoką konkurencyjność w swojej branży.  Dzięki programowi SOLIDWORKS for Entrepreneurs innowacyjna firma 

może przygotować produkt najwyższej klasy!    

 

 Poniżej znajduje się kilka najważniejszych pytań i odpowiedzi związanych z nowym programem sponsorskim. 

Polecamy przejrzeć te informacje przed wysłaniem swojego zgłoszenia. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Aplikację możesz składać na specjalnej stronie: http://www.solidworks.com/sw/communities/solidworks-

for-entrepreneurs.htm 

 Nie, aplikacje muszą być przygotowane w języku angielskim.  

 O SOLIDWORKS for Entrepreneurs program można przeczytać na stronach http://www.dps-software.pl/ oraz 

http://www.dpstoday.pl/program-solidworks-dla-start-upow/  

 Zespół SOLIDWORKS for Entrepreneurs  skontaktuje się z Tobą w ciągu 7-10 dni od złożenia przez Ciebie 

oficjalnej aplikacji.  

 Po wypełnieniu wniosku wraz z zawarciem trzech opinii/referencji na temat Twojego pomysłu, biznesplanu, 

numeru NIP i innych istotnych informacji wymaganych w polach aplikacji jeden z przedstawicieli zespołu 

SOLIDWORKS for Entrepreneurs skontaktuje się z Tobą w ciągu 7-10 dni i poinformuje Cię o tym czy Twój pomysł 

przejdzie do następnego etapu procesu aplikacji. Jeżeli Twój wstępny wniosek zostanie zaakceptowany 

przedstawiciel marketingu SOLIDWORKS skontaktuje się z Tobą, aby dowiedzieć się więcej na temat Twoich potrzeb 

biznesowych i ustali czy jesteś chętny do współpracy marketingowej z SOLIDWORKS. Jeżeli rozmowa przejdzie 

pomyślnie skontaktuje się z Tobą przedstawiciel autoryzowanego dostawcy SOLIDWORKS na terenie Twojego kraju( 

np. DPS Software sp. z o.o), który oceni Twoje potrzeby w zakresie oprogramowania SOLIDWORKS. Po tym etapie 

otrzymasz umowę, określającą warunki licencji. Do czasu zatwierdzenia Twojej aplikacji, członek zespołu 

SOLIDWORKS for Entrepreneurs zweryfikuje ponownie to, czy Twój pomysł na biznes wpisuje się w idee programu 

SOLIDWORKS for Entrepreneurs. Gdy zapadnie decyzja o dostarczeniu Tobie oprogramowania i podpisana zostanie 

umowa otrzymasz swoje licencje od autoryzowanego dystrybutora (np. DPS Software sp. z o.o).  

 Cały proces aplikacji może trwać nawet kilka miesięcy. Wszystko zależy od ilości zgłoszeń, jakości aplikacji, 

współpracy z autoryzowanym dostawcą SOLIDWORKS (np. DPS Software sp. z o.o)  i zespołem SOLIDWORKS.  

 Osoby ubiegające się o sponsoring w ramach programu SOLIDWORKS for Entrepreneurs mogą wnioskować w 

sumie o 10 licencji. Mogą to być licencje każdego programu dostępnego w ofercie rozwiązań SOLIDWORKS. Dokładna 

liczba przyznanych licencji oraz ich rodzaj zostanie rozpatrzona indywidualnie, tak aby każdy startup otrzymał 

odpowiednią liczbę licencji. Liczba wszystkich licencji nie może być jednak większa niż 10.  

http://www.solidworks.com/sw/communities/solidworks-for-entrepreneurs.htm
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 Niestety nie. Aby otrzymać pomoc techniczną i/lub aktualizację do nowszej wersji oprogramowania 

SOLIDWORKS trzeba będzie ponownie złożyć wniosek. Pomoc techniczna do oprogramowania jest dostępna u 

przypisanego dostawcy SOLIDWORKS za dodatkową opłatą.  

 Możesz zostać zaproszony do udziału w różnego rodzajach aktywnościach marketingowych, które pomoga Ci 

wypromować swój produkt w społeczności złożonej z użytkowników SOLIDWORKS, studentów, wykładowców, 

nauczycieli i inżynierów projektantów. Możemy wypromować Twoją ciekawą historię za pomocą wielu form, 

począwszy od postów na blogu i artykułów technicznych, skończywszy na seminarium i filmie wideo. W niektórych 

przypadkach możemy zaprosić Cię na jedno z wielu organizowanych przez nas wydarzeń lub na coroczną konferencję 

użytkowników SOLIDWORKS. 

 Licencje będą aktywne przez okres jednego roku liczone od daty dostarczenia licencji. 

 Zazwyczaj nie zapewniamy finansowania w ramach programu sponsorskiego SOLIDWORKS for 

Entrepreneurs.  

 Tak, można ponownie ubiegać się o udział w programie. Przed złożeniem ponownego wniosku skontaktuj się 

z przedstawicielem zespołu SOLIDWORKS for Entrepreneurs.  

 W takim przypadku prosimy o kontakt z zespołem SOLIDWORKS for Entrepreneurs z prośbą o wyjaśnienie, 

dlaczego firma nie może spełnić wymagań oraz przekonanie zespołu, że firma powinna być nadal traktowana jako 

silny kandydat do otrzymania sponsoringu.  

 Jeśli masz pytania możesz skontaktować się z przedstawicielem lokalnego dystrybutora (np. w DPS Software 

dodatkowe informacje na temat programu otrzymasz po wysłaniu wiadomości na zebrowski@dps-software.pl lub 

kontaktując się telefonicznie +48 609 200 394). Istnieje też możliwość wysłania zapytania e-mail (w języku 

angielskim) na adres: solidworksentrepreneur@3ds.com. 
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 SOLIDWORKS Product Partner wspiera startupy i przedsiębiorstwa, które zainteresowane są tworzeniem 

kompletnych rozwiązań i dodatków do pakietu oprogramowania SOLIDWORKS. Program SOLIDWORKS Service 

Partner pomaga przedsiębiorstwom, które specjalizują się w profesjonalnej realizacji serwisu, wdrożeń i 

dostosowywania oraz zarządzania produktem SOLIDWORKS Enterprise PDM tak aby móc łączyć się z klientem 

SOLIDWORKS Enterprise PDM i pomóc mu w maksymalnym wykorzystaniu swojego potencjału.  

SOLIDWORKS Entrepreneur program koncentruje się na pomocy firmom, których głównym zamiarem jest stworzenie 

innowacyjnego fizycznego produktu. Program ma pomóc tym przedsiębiorstwom osiągnąć sukces i wysoką 

konkurencyjność w swojej branży poprzez udostępnienie im  narzędzi, dzięki którym innowacyjna firma przygotuje 

produkt najwyższej klasy.  

 Potrzebę wykorzystania dodatkowych rozwiązań można określić w swojej aplikacji. Jednocześnie, aby 

uzyskać dodatkowe programy, trzeba będzie oddzielnie wnioskować o sponsoring u partnerów SOLIDWORKS. Zespół 

SOLIDWORKS mogą ułatwić CI kontakt, jeżeli widać, że wpisuje się to w idee Twojego pomysłu.  

 

 

 

 

 

 


