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Leapfrog 3D Printers kondigt nieuw product en partnerschappen met
Materialise en Ingram Micro Europe aan op CES.
LAS VEGAS, NEVADA, V.S., - 7 Januari 2015, Leapfrog 3D Printers lanceert een
nieuw product en kondigt partnerships aan
met Ingram Micro Europe op de ‘International
CES’ die deze week plaatsvindt in Las Vegas.
Ook werd er een tipje van de sluier opgelicht
over een nog aan te kondigen partnerschap
met het Belgische Materialise. Mathijs Kossen,
CEO van Leapfrog 3D Printers, onthulde dit op
een persconferentie vandaag waarin hij de
strategie van het bedrijf toelichtte. Deze draait
om het bieden van 3D printers in een op maat
gemaakte oplossing voor verschillende
CEO van Leapfrog 3D
doelgroepen. Kossen: ‘ We staan heel dicht bij
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onze klanten in verschillende markten. Van
ingenieurs tot scholen, alle gebruikers hebben verschillende behoeften als het
op 3D printen aankomt. Dit vraagt om op maat gemaakte oplossingen.
Leapfrog 3D printers biedt deze solutions door een combinatie van 3D printing
hardware, software, materialen en leermodules aan te bieden.
Leapfrog Solutions
Leapfrog 3D Printers is een drijvende kracht achter de adoptie van 3D printen bij scholen en bedrijven. “Om dit
mogelijk te maken, is het belangrijk dat we precies begrijpen wat de toegevoegde waarde van 3D printen
momenteel is en welke toegevoegde waarde het in de nabije toekomst kan hebben”, zegt Kossen; “We werken
nauw samen met klanten en doen veel marktonderzoek in verschillende gebruikersgroepen om hen te helpen
alle voordelen van 3D printen te benutten.” De resultaten van het meest recente marktonderzoek, ‘the added
value of desktop 3D printing for engineers’, is vandaag gepubliceerd. Het is gratis te verkrijgen via
http://www.lpfrg.com/news/press Gebaseerd op de inzichten uit dit rapport heeft Leapfrog 3D Printers een
nieuw product gelanceerd voor mechanisch ingenieurs.
Partnerschappen: Materialise en Ingram Micro Europe
Naast de nauwe samenwerking met consumenten om de adoptie
van 3D printen te stimuleren, werkt Leapfrog 3D printers ook aan
partnerschappen op specifieke terreinen om toegevoegde waarde
te creëren voor haar klanten. Vandaag heeft zij twee nieuwe
partnerschappen aangekondigd met Ingram Micro en met
Materialise. Kossen: “In deze snel ontwikkelende industrie is het
belangrijk dat we als bedrijf snel kunnen inspelen op alle
veranderingen. Dat kan alleen als we ons omgeven met een
dreamteam aan partners die het beste zijn op hun terrein en net
zo gretig zijn op ontwikkeling als wij. Ik ben zeer trots op de twee partnerships die we vandaag hebben
aangekondigd.”
De eerste partnerschap die Leapfrog 3D Printers vandaag aankondigde is met Ingram Micro Europe. Kossen
benadrukt het belang van de samenwerking met deze vooraanstaande supply chain provider : “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.
De samenwerking met Materialise zal morgen door groots worden aangekondigd, om 10 uur lokale tijd op de
stand van Materialise op de International CES in Las Vegas.

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
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