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Szanowni Państwo,
jestem inżynierem zajmującym się zarówno tradycyjnym ilustratorstwem technicznym,
jak i nowoczesnymi formami prezentacji produktów. Od 2005 roku prowadzę rodzinną firmę
oferującą ilustracje, wizualizacje i animacje techniczne. Moją misją w trakcie współpracy z
odbiorcami usług jest: Przetwarzanie informacji na formę zrozumiałą i atrakcyjną dla odbiorcy
docelowego, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań i normatywów zgodnych ze sztuką inżynierską
oraz indywidualnymi wymaganiami naszych klientów.
Podstawowe obszary mojej działalności obejmują:
✔

tworzenie katalogów części zamiennych, instrukcji montażu, instrukcji obsługi maszyn i
urządzeń.

✔

wykonywanie ilustracji i wizualizacji reklamowych oraz prezentacyjnych i instruktażowych,

✔

produkcję animacji prezentujących wyroby oraz ich cechy użytkowe.
Na przestrzeni kilkunastu lat realizowałem zarówno niewielkie zlecenia jak i
wielomiesięczne projekty:

✔
✔

w formie tylko i wyłącznie pracy zdalnej wykorzystując technologie teleinformatyczne,
w formie mieszanej polegającej na cyklicznych wizytach u klientów w trakcie realizacji
projektu,

✔

w formie długookresowego pakietu zleceń realizowanych w fabryce u klienta.
Dysponuję zapleczem:

✔

sprzętem komputerowym pozwalającym na przetwarzanie i tworzenie zarówno

tradycyjnych rysunków jak i wizualizacji oraz animacji w oparciu o modele 3D,
✔

oprogramowaniem do tworzenia ilustracji, składu publikacji, produkcji wideo, tworzenia

wizualizacji i animacji 3D. Posiadam licencje na własność: Adobe Creative Suite 2, Sony
Movie Studio, Solid Works Composer (3DVIA Composer). Obecnie dysponuję licencją na czas
określony Arbortext Iso Draw 7.3 (licencja w formie subskrypcji z możliwością przedłużania pod
potrzeby projektów)
✔

umiejętnościami i doświadczeniem wypracowanymi w trakcie realizacji wielu projektów i

zadań, podbudowanymi kierunkowym wykształceniem, począwszy od zasadniczej szkoły
zawodowej po studia wyższe w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn.
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Moimi klientami są:
✔

fabryki maszyn i urządzeń,

✔

agencje reklamowe,

✔

firmy o podobnym profilu działalności co moja, w ramach wspólnego realizowania projektów.
Jak nawiązuję współpracę:

✔

Przyjąłem formę nawiązywania współpracy polegającą na wykonywaniu

przykładowych prac na podstawie materiałów i wytycznych przekazywanych przez klientów
w trakcie uzgadniania formy i zakresu realizacji projektu. Ze względu na zapytania kierowane pod
moim adresem od bezpośredniej konkurencji klientów z którymi w danym czasie
współpracuję ,ograniczam publikowanie informacji dotyczących wykonywanych prac a
niejednokrotnie także nazw firm z którymi współpracuję i współpracowałem. Przestrzegam
zasady nieświadczenia usług równocześnie dla firm mogących stanowić dla siebie
bezpośrednią konkurencję na rynku. Z tego względu dysponuję niewielką ilością prac, które
mogę dowolnie prezentować. Są to głównie realizacje sprzed kilku a nawet kilkunastu lat.
Z wieloma firmami współpracuję stale już od kilkunastu lat. Długoletnia stała współpraca z
odbiorcami moich usług oraz powracający cyklicznie klienci dają mi olbrzymią satysfakcję i poczucie
zadowolenia z wykonywanej pracy.
Zapraszam do nawiązania kontaktu, rozpoczęcia współpracy oraz do wymiany doświadczeń.

✔ Na stronie www.grafikatechniczna.pl znajduje się Informator zawierający kilka przykładowych
rysunków wykonywanych w latach 2005-2007.

Z poważaniem
Marian Kopij
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