
INNOWACYJNOŚĆ

338 mln $ +8%

WYGODA

RYNEK DRUKU 3D STALE ROŚNIE

ZMIANA WARTY NA RYNKU DRUKAREK 3D: 
DRUKARKI DESKTOPOWE WYPIERAJĄ PRZEMYSŁOWE

WZROST WARTOŚCI RYNKU DRUKAREK DESKTOPOWYCH

OSZCZĘDNOŚĆ

Druk obiektu na podstawie projektu 
komputerowego umożliwiający 
weryfikację przyjętych założeń.

Wartość rynku 3D w 2014  
(źródło: SmartTech 2014)

Estymowana wartość rynku drukarek desktopowych w 2015 
(źródło: Deloitte: „3D Printing Market 2016)

Choć ceny desktopowych drukarek 3D spadają, jednak wzrost liczby sprzedanych urządzeń  przekłada się na stabilny wzrost całkowitej wartości sprzedaży w tym segmencie.

Wzrost wartości rynku desktopowych drukarek 3D (2015-2016)  
(źródło: Context 2016)

Wartość rynku 3D w 2015 
(źródło: Deloitte: „3D Printing 

Market 2016)

Estymowana wartość rynku 3D 
w 2020  (źródło: Deloitte: „3D 

Printing Market 2016)

Estymowana wartość rynku 3D 
w 2022  (źródło: 

marketsandmarkets.com 2016)

28,5% - estymowany średnioroczny wzrost CAGR 2016-2022 (źródło: marketsandmarkets.com 2016)

Jak rośnie rynek drukarek 3D pod względem liczby urządzeń drukujących.
(źródło: Deloitte: „3D Printing Market 2016) 

Drukarki desktopowe

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

Drukarki przemysłowe

Dodrukowywania potrzebnych elementów lub 
części gotowych urządzeń, gdy tylko zaistnieje

taka potrzeba.

Realna oszczędność 
pieniędzy dla 

przedsiębiorców.

REWOLUCJA W SPOSOBIE
PRACY FIRM NA ŚWIECIE
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DRUK 3D



WEDŁUG GLOBALNEGO RANKINGU 3DHUBS Q2-2017 

Niniejszy materiał został przygotowany przez Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie, ma charakter wyłącznie informacyjny i tylko w takim celu może być wykorzystywany. 
Na podstawie niniejszego materiału nie mogą być przygotowywane jakiegokolwiek estymacje.

Drukarki desktopowe będą 
dominować na rynku pod względem 

ilości sprzedawanych urządzeń.

Zapotrzebowanie na technologię druku 
3D wciąż będzie silne w branży lotniczej, 

medycznej i motoryzacyjnej.

Wolumenowo branża druku 3D zdominowana będzie przez 
drukarki FFF (na takich bazuje polska firma Zortrax) 

i to one będę liderami rynku w ciągu najbliższych 5 lat.

na tle globalnego rynku

+39% +42% rocznie

TRENDY NA RYNKU DRUKU 3D WEDŁUG ZACHOWAWCZYCH ESTYMACJI CONTEXT 2017

estymowany wzrost liczby 
drukarek 3D w 2017

wzrost liczby drukarek 3D 
przez kolejne 5 lat

+33%
estymowany wzrost przychodów w branży drukarek 3D 

w ciągu najbliższych 5 laty (2016 – 2021)

udziałów w globalnym rynku pod względem liczby sprzedanych 
urządzeń w roku 2015 (źródło: Deloitte: „3D Printing Market 2016)

wzrost przychodów w 2016 w stosunku do 2015  
(źródło: raport roczny Zortrax SA)

KOMPLEKSOWY EKOSYSTEM DRUKU 3D

autorskie oprogramowanie Z-SUITE, desktopowe drukarki 3D, dedykowane materiały do druku o różnych właściwościach

2% +43% 

7. miejsce na świecie
dla Zortrax M200 w kategorii najwyżej 

oceniana drukarka desktopowa

3. miejsce (3,9% udziałów 
w rynku) w rejonie Azji i Pacyfiku

dla Zortrax M200 w kategorii drukarki 
desktopowe

2. miejsce w Europie 
(4,1 % udziałów w rynku)


