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Leapfrog 3D Printers wordt opgenomen in Ingram Micro’s Europese Portfolio
MUNCHEN, DUITSLAND – 7 januari, 2015 – Leapfrog 3D Printers is de meest recente producent van 3D
printers die zich aansluit bij Ingram Micro Technology Solutions Europe, onderdeel van Ingram Micro
Inc. (NYSE: IM) Met ‘Leapfrog Solutions’ biedt Ingram Micro een compleet pakket van 3D printers en
bijbehorende materialenontwikkeld naar de wensen van specifieke gebruikersgroepen zoals ingenieurs,
architecten en scholen.
“We zijn erg verheugd om de producten van Leapfrog 3D printers toe te voegen aan ons Europese
portfolio. De collectie aan printers, printmaterialen, software en hardware add-ons en services zijn een
waardevolle toevoeging op ons huidige aanbod. Het biedt onze distributie partners een compleet
aanbod aan oplossingen en daarmee mooie sales en service mogelijkheden.” stelt Rudolf Ehrmanntraut,
hoofd supplies & randapparatuur bij Ingram Micro Technology Solutions Europe. “De afgelopen
maanden is ons portfolio snel gegroeid aangezien we deze markt snel hebben zien ontwikkelen.”
De nieuwe toevoeging aan Ingram’s portfolio zijn de Creatr HS en de Xeed. De Creatr HS is een 3D
printer die een complete stand-alone print ervaring biedt en ideaal is voor scholen en bedrijven die
starten met 3D printen. De Xeed 3Dis een professionele 3D printer waar de print wordt gemaakt in een
verwarmde omgeving waardoor veel materialen geprint kunnen worden. Daarnaast biedt de Xeed een
automatisch calibratie van de printplaat en beschikt het over een automatisch filament laadsysteem.
Met beide printers kunnen Ingram’s resellers veel behoeften van eindgebruikers vervullen.
Mathijs Kossen, CEO van Leapfrog 3D Printers benadrukt het belang van de partnershcap met Ingram
Micro: “De samenwerking met Ingram Micro als distributie en supply chain partner stelt ons beter in
staat de enorme vraag uit de Europese markt efficiënt te bedienen. We zien Ingram Micro als dé
aangewezen partner door onze gedeelde focus op verticale markten. We hebben vertrouwen dat onze
3D print oplossingen een toegevoegde waarde zijn voor de resellers van Ingram Micro en hun klanten in
de educatieve en zakelijke markt.”

###

Over Leapfrog 3D printers
Over Leapfrog 3D Printers
Leapfrog 3D Printers is een Nederlandse producent van desktop en
professionele 3D printers. Ons doel is om onze professionele en educatieve
klanten te helpen in het ontdekken van de voordelen van 3D printen. Om dit te
bewerkstelligen werken we nauw samen met onze klanten, die we als partners
benaderen. Hierdoor begrijpt Leapfrog 3D Printers dat 3D printen over meer
gaat dan enkel de 3D printer; Het gaat om materialen, om software, additionele
hardware, services en het opleiden van de markt. Dit heet Leapfrog Solutions:
hiermee bieden we alle kennis en tools die onze gebruikers nodig hebben om waarde toe te voegen voor hun
doelen. Onze huidige solution is gericht op scholen, engineers en 3D print beginners. Er volgen echter nog meer
specifieke solutions, dus houd ons in de gaten want, samen met onze klanten, creëren we de toekomst. – Leapfrog
3D Printers – Create the Future. Zie voor meer informatie www.lpfrg.com

Over Ingram Micro Inc.
Ingram Micro helpt bedrijven om de belofte die technologie met zich meebrengt waar te maken. Zij levert het
volledige spectrum aan wereldwijde technologie- en supply chain diensten aan bedrijven overal ter wereld.
Uitgebreide kennis op gebied van technologische oplossingen, mobiliteit, cloud en supply chain oplossingen zorgen
ervoor dat Ingram Micro’s business partners efficiënt en succesvol kunnen opereren in de markten die zij willen
bedienen. Ontdek hoe Ingram Micro je kan helpen om de belofte die technologie met zich meebrengt in te vullen.
Meer via www.ingrammicro.com.
Ingram Micro helps businesses realize the promise of technology. It delivers a full spectrum of global technology
and supply chain services to businesses around the world. Deep expertise in technology solutions, mobility, cloud,
and supply chain solutions enables its business partners to operate efficiently and successfully in the markets they
serve. Unrivalled agility, deep market insights and the trust and dependability that come from decades of proven
relationships, set Ingram Micro apart and ahead. Discover how Ingram Micro can help you realize the promise of
technology. More at www.ingrammicro.com.
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