
 

 استفاده از  پرینت سه بعدی توسط برند زارا 

. این برند  رخ داده است  ،در اسپانیا  مستقر  جهانی  فست فشنبرند  یک  زارا،    شرکتاخیراً تغییری در مدیریت ارشد  

کارمند   160000بیش از    ،مرکز خرید   93در  شعبه    7000بیش از  با   Inditex شرکتبه عنوان زیرمجموعه  

ساله   37دختر  ،  Marta Ortegaبه    Pablo Islaشرکت از    مدیریتتغییر    براخبار جدید این شرکت    دارد.

 Martaیکی از اقدامات فوری    .، آمانسیو اورتگا متمرکز شده استسهام   درصد   59و مالک  این برند  بنیانگذار  

Ortega  جایگزینیCarlos Crespo   ، مدیرعامل، باOscar Garcia Maceiras    از فناوری با هدف استفاده

 بود.  فرایند های تولیدی دیجیتالی شدن و گسترش  سه بعدی رپرینت

 قیق و توسعهبر فرایند تح بعدی  تأثیر تکنولوژی پرینت سه

 تغییراترا یکی از بهترین مدیران اجرایی جهان می داند.    Harvard Business Review   ،Pablo Islaمجله

زارا افتاددرست زمانی    مدیریتی  برند  که فروش    اتفاق  به گذشته   بیماری کرونا همه گیری    به دلیلاین  نسبت 

 در زمان تغییرمی کند. معموالً  یکارهمبا این شرکت   است که  سال  Marta Ortega 15 .ه استداشتکاهش 

منجر به افزایش قابل توجه   کرونابیماری    .شوند   ، بسیاری از تغییرات بالفاصله پس از آن ایجاد میمدیریت ارشد 

شده    (PPEتجهیزات حفاظت فردی )  صنعت پوشاک، به ویژه برای تولید در  سه بعدی    تکنولوژی پرینتراز  استفاده  

 دقیقاً جایی ،  هستند عالقه مند  فرایند های تولیدی  دیجیتالی شدن    افزایشبه    این شرکت  است. سرمایه گذاران 

سه بعدی   پرینتیک نمایشگاه لباس    2016بیشتری داشته باشد. در سال    نقشباید    سه بعدی  چاپگرفناوری  که  

استفاده .  برگزار شد   شده  با انواع مختلف پوشاک و لباس های چاپ سه بعدیموزه متروپولیتن نیویورک  در  شده  

 .از آن زمان رشد کرده است ناوری چاپ سه بعدی در صنعت نساجیاز ف

Elsa Min Kao    با عنوان    کالج هنر و طراحی ساواناخود در  برای پروژه نهایی" The Future 3D Printing 

 ZARA –Fashion System "  برند   برای  سه بعدی  پرینت  مزایای استفاده از فناوریZARA    را مورد بررسی

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/3d-print/


 
 ، بعدی  های پیشرفته دنیای سه  بعدی و سایر فناوری  سه  تکنولوژی پرینترا مطرح کرد که    . او این فرضیهقرار داد

 را ارائه می دهند. صنعت مد  تر جامعتغییر برای تحقق هدف پتانسیل باالیی 

 



 
 توان   مثال می  برای  پرینت سه بعدی در صنعت مد وجود دارد.تکنولوژی  نمونه های زیادی از نحوه استفاده از  

 Shimaشده   ژاکت پرینت سه بعدی  و یا Julia Kőrner شده  پرینت سه بعدی  Hymeniumکیف دستی  

Seiki     .باعث شده است که بسیاری از برندهای مد از لباس   کرونا  گیری جهانیعالوه بر این، شروع همهرا نام برد

 .برای دولت و مراکز بهداشتی و درمانی متمرکز شوند  ضروری تجهیزات حفاظت فردی به تولید 

برای شرکت هایی در دسترس است که محصوالت، فرآیندها  (R&D) اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعهدر حال حاضر  

سه بعدی می تواند به افزایش   تکنولوژی پرینت  .را توسعه می دهند ای  و/یا نرم افزارهای جدید یا بهبود یافته  

، آزمایش و بازنگری نمونه های  تولید یاتی تحقیق و توسعه یک شرکت کمک کند. دستمزد کارکنان فنی  اعتبار مال

شده را می توان به عنوان درصدی از زمان صرف شده برای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه سه بعدی    پرینتاولیه 

به عنوان    پرینت سه بعدی  هایافزاردر نظر گرفت. به طور مشابه، زمان صرف شده برای ادغام سخت افزار و نرم  

 از فناوری پرینت سه بعدی   که  هنگامید. در نهایت،  به حساب می آی  مناسبیک فعالیت    ،روشی برای بهبود فرآیند 

شده در طول    مصرف  پرینت سه بعدیفیالمنت های  های    شود، هزینهتولید استفاده می  ازی و پیشلسبرای مد

 .جبران شود فرآیند توسعه نیز ممکن است 

و چه برای تولید نهایی، یک    های اولیه  نمونهو آزمایش    توسعهچه برای    استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی 

بیماری همه گیر  گزینه برای    کرونا  عالی است.  بعدی  پرینت سه  از  تجهیزات حفاظت  پوشاک وتولید  استفاده 

برندهای   شود  بینی می  پیش  بسیار تسریع کرد.را  از جمله ماسک، روپوش و دستکش   شخصی از  در بسیاری 

 .تر استفاده شود بعدی بسیار گسترده مانند زارا، از فناوری چاپ سه معروف جهانی 

 https://www.fabbaloo.comمنبع: 
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