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Leapfrog 3D Printers sluit partnerschap met Ricoh Europe 

Alphen aan den Rijn, [21 januari 2015] – Vandaag kondigde Leapfrog 3D Printers en 

Ricoh Europe een distributiepartnershap aan. Ricoh Europe wordt een officiële reseller van 

Leapfrog 3D Printers 3D printing portfolio in Europa. Het partnerschap met Ricoh Europe 

past uitstekend in Leapfrog 3D Printers’ strategische inslag die gericht is op het bieden van 

oplossingen voor specifieke gebruikersgroepen 

Mathijs Kossen, CEO  van Leapfrog 3D printers benadrukt: “Ricoh Europe deelt onze missie 

van het toevoegen van waarde voor bedrijven en scholen door een combinatie van de juiste 

producten en diensten te bieden. Naast hoogwaardige 3D printers, bieden we namelijk ook 

complete oplossingen voor verschillende gebruikersgroepen door een specifieke mix van 3D 

printing hardware, software, printmaterialen en educatie platformen. Ik ben uitermate blij dat 

dat Ricoh haar ‘state-of-the-art’ training en support diensten aan deze mix toevoegt.”  

Dit nieuws ligt in lijn met de grote distributie partnerships die Leapfrog 3D printers eerder 

deze maand aankondigde. Op 7 januari 2015 werd op de elektronicabeurs CES in Las 

Vegas een distributiepartnerschap gelanceerd met Ingram Micro Europe. 

Zowel Leapfrog 3D Printers als Ricoh zijn nadrukkelijk aanwezig in de markten van 

engineering en educatie. Voorgaande partnerships van Leapfrog 3D Printers met scholen 

hebben gezorgd voor een ontwikkeling van volledige curricula over 3D Printen en design bij 

basis- en middelbare scholen. Het marktonderzoek dat het bedrijf liet uitvoeren leidde tot 

verschillende publicaties over hoe verschillende gebruikersgroepen met desktop 3D printen 

waarde toevoegen aan hun bedrijfsproces. De laatste publicatie over de toegevoegde 

waarde van desktop 3D printen voor ingenieurs is gratis te verkrijgen via 

http://www.lpfrg.com/news/press 

Olivier Vriesendorp, Director Product Marketing, Ricoh Europe zei over het partnerschap: 

“Nu de mogelijkheden van 3D printers zich verder ontwikkelen zijn de Europese klanten van 

Ricoh begonnen met het evalueren van de rol die deze technologie kan spelen in hun 

organisaties. Het partnerschap met Leapfrog 3D Printers combineert het sterke portfolio van 

3D printers met de kracht van Ricoh op het gebied van begrijpelijke service, IT diensten, 

consultancy, installatie, training en support. Dit helpt klanten bij het toepassen van de 3D 

printtechnologie in hun organisaties. Vandaag is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van  

Ricoh’s 3D print diensten in Europa. Aangezien de vraag van 3D printen geleidelijk toeneemt, 

zullen we continu onze producten en diensten evolueren om de behoefte van klanten te 

bevredigen.” 
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|About Leapfrog 3D Printers | 

Leapfrog 3D printers is a producer of desktop and professional 3D printers based in The Netherlands. Their 
aim is to help professionals and schools to uncover all the benefits 3D printing can offer for them. In order to 
do this, they work closely together with their customers, whom they treat as partners. Leapfrog 3D Printers 
therefore understands that 3D printing is about much more than just the 3D printer itself; It is about the 
printing materials, about software, about hardware add-ons, about services and about educating the market. 
This is called Leapfrog Solutions: which includes all the tools user groups need to add real value for their 
purpose. Their current solutions focus on schools, mechanical engineers and on 3D printer novices and 
more are on the way. Keep an eye on Leapfrog 3D Printers, because, together with their clients, they Create 
the Future.  

Find out more through www.lpfrg.com.  

 
| About Ricoh | 

Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, 
document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 
200 countries and regions. In the financial year ending March 2014, Ricoh Group had worldwide sales of 
2,195 billion yen based on the IFRS accounting standard (approx. 21.3 billion USD). 
 
The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the 
interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and 
specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its 
customer service and sustainability initiatives. 

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and 
harness the collective imagination of their employees. 
 
For further information, please visit www.ricoh-europe.com.         

 
 

For further information, please contact: 

Saswitha de Kok from Leapfrog 3D Printers: s.dkok@lpfrg.com or +31 (0)172 503 625 

 

Or visit www.lpfrg.com/news/press  
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