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Flam3D is het onafhankelijk platform voor 3D-printing
Op zoek naar Additive Manufacturing oplossingen?
We verenigen, vertegenwoordigen en ondersteunen bedrijven,
onderzoeksinstellingen, overheden en geïnteresseerden.
We gaan op zoek naar versterking van waardeketens en zijn er
voor personen, bedrijven en organisaties die interesse hebben in
3D-printen en Additive Manufacturing-toepassingen.

Als onafhankelijk non-profit platform is Flam3D er voor alle
belanghebbenden die actief zijn in 3D-printing. Met Flam3D doen
we de markt van het 3D-printen groeien. We doen aan netwerking
en kennisverspreiding, en stimuleren nieuwe (business)links.
We organiseren informatieavonden, lezingen, beursdeelnames,
matchmakings en doen aan individuele begeleiding van
prospects tot bij de organisaties in ons netwerk. Met andere
woorden: we brengen de klanten tot bij jou.

Op zoek naar onafhankelijke info of partners?
Meer dan 120 organisaties die in Nederland en Vlaanderen actief
zijn op het gebied van 3D-printing zijn aangesloten bij Flam3D en
representeren zo goed als het hele 3D-ecosysteem:
toeleveranciers, fabrikanten, serviceaanbieders, maakbedrijven
die additieve of hybride fabricatie toepassen, scholen en
onderzoeksinstellingen. Binnen ons netwerk vinden we altijd
relevante kennis en contacten om je te helpen met jouw 3Duitdaging. Contacteer ons!

We zetten daarnaast in op onderwijs en educatie, standaardisatie
en certificering, ondersteunen R&D-projecten van onze leden,
pleiten voor aangepaste AM-regelgeving en bieden
ondersteuning bij eventuele lobby-dossiers.
Lid worden van Flam3D kan via onze website - www.flam3d.nl

"De exponentiële toename aan data en informatie maakt dat één
bedrijf onmogelijk alle kennis in zich kan verzamelen. Bedrijven die
dat inzien, gaan op zoek binnen hunnetwerken naar de juiste kennis."
– Bart Van der Schueren, Executive Vice President and CTO,
Materialise NV
“Flam3D is de ideale gids om je wegwijs te maken in de wereld van
3D-printing. Het bespaart tijd, en brengt je op korte termijn in contact
met specialisten die concrete oplossingen kunnen aanreiken.” – Ben
Wildemeersch, Mentor Procurement Department, Daikin Europe
Actief in de Additive Manufacturing sector

Onze leden:
3D AM BV, 3D Infinity, 3D Maastricht, 3D Orbit, 3D Print Magazine,
3D Strategies, 3D&I, 3D4ALL, 3DLabs 3D Printing Services, 3Dlink,
3dprinthings, 3iD, 3Motion, 4C Creative CAD CAM Consultants,
AddFab, Additive Center, AdditiveLab, Addmio, Air Liquide
Benelux Industries, Airborne Metals, ALP 3D, AM Solutions ....
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