ЗНАНИЕТО НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ

ФОРМИТЕ
НА БЪДЕЩЕТО
БОЯН ПЕХЛИВАНОВ, ОСНОВАТЕЛ И УПРАВИТЕЛ НА B2N, ВОДЕЩА КОМПАНИЯ ЗА ВНОС
И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 3D ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ.

В последните години 3D технолигията все по-масово навлиза в различни
човешки дейности. Каква е ролята на
B2N в тази дейност на Балканите?
През 2014-та, когато се вдъхнових от
тази технология на бъдещето, на Балканите се брояха на пръсти местата,
където се принтираше. Обиколих повечето от тях и продължавах да осъзнавам огромния неразкрит потенциал
на 3D принтирането. Мисията на B2N
през последните 4 години бе именно да
правят технологията по-достъпна в
региона. Успяваме чрез партньорства
с водещи производители, активности и мрежа от дилъри в 12 държави. В
България имаме два шоурума за демонстрация на 4 технологии на принтиране. Благодарение на неуморната работа на екипа на B2N марки като Ultimaker,
Formlabs, Raise3D, MarkForged, Artec,
BigRep и др. ни помогнаха да направим
България тяхна точка на контакт с Балканите. От тук машините заминават
за съседните държави, създаваме стратегии и поддържаме висококачествен
сервиз. Правим срещи и обучения, привлякохме хора от различни индустрии в
конкурси, изложби и различни активности, както в момента и с Additive Days.
Вашата компания организира първата
Балканска конференция, посветена на
3D принтирането Additive Days. Какви
амбиции са заложени в това събитие?
Да представим възможностите на 3D
принт технологията в различните сфери. Колеги и световни имена в дизайна,
инженерството, образованието и медицината ще споделят проектите си и
ще демонстрират как 3D принт технологията им помага за смели идеи. Клиентите ни ще създадат свое общество.
Чрез сериозно обслужване и споделяне
на ноу-хау можем да се развиваме и да
извлечем максимума от технологията.
Програмата ще е интересна и за хора,
които не са чували за 3D принтер, и за
хора, които ползват технологията денонощно. Работата на B2N е интересна

и пионерска в много аспекти, защото
показваме в колко сфери се използва 3D
принтирането. Включително в медицината, където 3D принтирането дава
шанс не само за подобряване, но и за
спасяване на живот.
Какво е професионалното ориентиране на работилниците предвидени в
програмата?
Ще се проведат общо 7 работилници.
Ще има такива за деца, които искат да
се запознаят с 3D моделиране и принтиране, за учители, които ще включат
технологията в учебната програма, за
3D сканиране и обратно инженерство.
Денталните специалисти ще видят работата в новата епоха на дигиталната
дентална медицина.
Какъв ефект очаквате от четирите
дни на 3D принтирането, които ще се
проведат от 3 до 6 октомври в София
Тех Парк?
Да сплотим обществото на нашите
потребители. Да развиваме отговорно
възможностите на 3D принтирането
и да се получат интересни колаборации между хора от различни сфери като
покажем интересни проекти, станали
възможни чрез от 3D технологиите.
Или: осведоменост, колаборации, нови
идеи, бъдеще.

