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Solutions GmbH, 1 вересня 2017 р. Це дочірнє підприємство, що
повністю належатиме BASF New Business GmbH. Головний офіс
нової компанії знаходитиметься в м. Гейдельберг (Німеччина), де
зараз розташована InnovationLab GmbH. Основним напрямком її
діяльності стане впровадження та розширення діяльності в галузі
виробництва матеріалів, системних рішень, компонентів та
послуг у галузі 3D-друку. Компанія тісно співпрацюватиме з
дослідниками та спеціалістами із впровадження з боку BASF та
зовнішніх партнерів, таких як університети та потенційні клієнти,
з метою розробки відповідних рішень для широкого спектру
запитів.
«Сфера

промислового

3D-друку

продовжує

динамічно

розвиватися. Це означає наявність потреби у компаніях, які,
подібно до стартапів, можуть адаптуватися до нових умов,
формувати міжгалузеві команди та швидко приймати рішення.
Надання професійних послуг із 3D-друку в одному місці з
урахуванням потреб клієнта є важливим фактором успіху», —
каже Волкер Хаммес (Volker Hammes), директор компанії BASF
New Business та майбутній директор компанії BASF 3D Printing
Solutions

GmbH,

пояснюючи

причини

заснування

нового
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підприємства.
Клієнтами нової компанії будуть переважно фірми, які хочуть
використовувати

3D-друк

у різних галузях промисловості,

наприклад, автомобільній та аерокосмічній, а також у сфері
споживчих товарів. З метою розробки та тестування рішень
компанія BASF 3D Printing Solutions GmbH візьме під контроль
центр прикладних технологій у галузі 3D-друку у м. Гейдельберг,
який

належить

Deutsche

Nanoschicht GmbH,

дочірньому

підприємству компанії BASF New Business. На початку своєї
діяльності компанія працевлаштує близько 30 експертів, багато з
яких уже працювали на концерн BASF у галузі 3D-друку.
Про компанію BASF New Business
Компанія BASF New Business GmbH (BNB) займається пошуком нових
довгострокових тенденцій та інноваційних напрямків у промисловості та
суспільстві, а також нових ринків, аналізує їхній потенціал та перевіряє їхню
відповідність вимогам BASF. Діяльність компанії зосереджена у таких сферах,
як транспортування, будівництво будівель та споруд, споживчі товари,
здоров’я та харчування, електроніка, сільське господарство, енергетика та
ресурси. Компанія вивчає можливості для розвитку бізнесу BASF у нових
галузях та розвиває найбільш перспективні напрямки. Компанія BASF New
Business концентрується на нових хімічних матеріалах, технологіях та
системних рішеннях. BNB також сприяє технологічному прогресу шляхом
розробки нової продукції. Для оцінки технологій та можливостей ринку BNB
тісно

співпрацює

з

міжнародними

дослідницькими

платформами

та

підрозділами концерну BASF. BASF New Business також співпрацює з
дослідницькими інститутами, університетами, молодими компаніями та
промисловими партнерами. Дочірня компанія BASF Venture Capital інвестує
безпосередньо у молоді компанії, що працюють у стратегічно важливих
технологічних галузях. Додаткова інформація про BASF New Business на сайті:
www.basf-new-business.com.
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Про концерн BASF
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний
успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 114 000
співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в
кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель
складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні продукти, функціональні
матеріали та рішення, рішення для сільського господарства, а також нафта і
газ. У 2016 році обсяг продажів концерну склав 58 млрд євро. Акції BASF
торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха
(BAS). З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті
за адресою www.basf.com.

