
 

 

 چاپ سه بعدی مهره های یک بازی رومیزی

 

 اممی باشد به ن یقابل چاپ سه بعد یمدل ها یبرا میبازار عظ کی زبانیم که نیآنال یچاپ سه بعد شرکت کی

Myminifactory  یاسباب باز تولید کننده یآلمانبا شرکت  شیاز همکارRavensburger  دو  نیخبر داد. ا

  Labyrinthتم ها برای یک بازی رومیزی به ناممجسمه ها و  یطراح یبرا یک مسابقه میان طراحان شرکت

 ند. ه ابرگزار کرد

 سه بعدی آنها چاپمسابقه طراحی سه بعدی مهره های بازی و 

ی که . شرکت کنندگانصادر کرده استمحبوب  یبازاین آی پی را برای این مجوز ،  MyMiniFactoryشرکت

به   Ravensburgerیشده خود را با نام تجار دییتأ یرسم یطرح هافروش حق شوند برنده در این مسابقه 

 .کنند یم افتیدر الزحمه حق ٪30و از هر فروش   دست می آورند

http://www.idesign3d..ir/


 

 

چه ما ان طرفدار مینیبب میزده هست جانیه اریما بس"ر گفت: راونسبورگ ینوآور شگاهیخالق آزما ریروگر مد کلیما

 تیخالق دیبگذار آرزومندیم.شرکت کننده در این مسابقه بهترین ها را  انطراح همه یو برا خلق می کنند یزیچ

 ."بیدار شود

باید بگوییم که این بازی یک بازی رومیزی است که در آن  دیا دهینشنرا  Labyrinth نام بازیتا به حال  اگر

 ونیلیشرکت م نیحرکت دهند. ا رییدر حال تغهای و خم  چیپ قیرا از طر یاسطوره ا یها تیشخص باید کنانیباز

 است. را در سراسر جهان به فروش رسانده از این بازی ها نسخه

 



 

 

ایجاد  یآنها فرصت تا برایاست  بیشتر از هر زمان دیگری محبوباین برند دادن طرفداران  وندیپ ،مسابقه نیا دهیا

راک به اشت به نظر برسد چگونه دیبا یفانتزاین بازی رومیزی که صفحه این خود را در مورد  یها دگاهیتا د شود

 .بگذارند

 

سه  به مدتکه  می شود Labyrinth مدل های توسعه بازی یرسم به صورتمسابقه  نیا برندگان یطرح ها

 سه سال نیشدن ا ید. پس از سپرگرد یم عیتوز MyMiniFactory شرکت ومیمیسال منحصراً در فروشگاه پر

شرکت  نکهیا ایکند سازی  یتجار گرید پلتفرم های قیمدل را از طراین تواند  یکاربر م ایکه آ ستیمشخص ن

از  نظر صرفرا به دست خواهند گرفت.  این طرح ها کنترل کامل MyMiniFective ای  Ravensburgerهای

 یسه بعدهای کاربران بازار مدل  یرو شیپ یچالش ها برای پاسخ های هیجان انگیزی راها طرح  نیا موضوع نیا

 قرار داده است. الهام می گیرند فرهنگ عامه  ازکه 

مورد  Labyrinth رومیزی مانند یها یبازمجدداَ در تواند  یکه مایجاد می کند  کلی یطراح مدل ها کی

سود مشارکت معینی استفاده قرار گیرد و از این طریق سود مالی بیشتری را در مقایسه با مدل های رسمی که 

واید ف محبوبکامالً  یبرند اسباب باز کیدر کنار  یک طراح ینام خانوادگ با این حال آوردندارند ایجاد می کند. 

 .داردبیشماری 

https://www.myminifactory.com/competition/ravensburger-labyrinth-175


 

 

Chengxi Wangشرکت رعاملی، مدMyMiniFactory  کی یچاپ سه بعدتکنولوژی ": به طور خالصه گفت 

ما را  ازیتصویرسو  لیاست که قدرت تخ دینامیکی یبال هااین تکنولوژی دارای ، بلکه ستین کیاستات یفناور

 قیکه از طر  Ravensburger شرکت با ما یکه همکار میدواری. ما اماوج بگیریمآزادانه بتوانیم تا  می بردباالتر 

بر ص میتوان ی. ما واقعاً نمرا گسترش دهد نواورانه های تبادل نظر، می شودبه اشتراک گذاشته  یطراح مسابقه

 " .سفر خالقانه به دست خواهد آمد نیاز ا ییچه جادو مینیتا بب میکن
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