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BMW i Ventures anunţă o investiţie la Bright Machines
Bucureşti/Mountain View. BMW i Ventures a anunţat o investiţie la Bright
Machines, companie care livrează software inteligent pentru sistemele de producţie.
Bright Machines ajută producătorii de automobile, de computere şi electronice în
îmbunătăţirea calităţii produsului, randamentul şi optimizarea proceselor de fabricaţie,
dar şi la reducerea costurilor şi optimizarea proceselor logistice.
"Bright Machines contribuie la introducerea unei noi ere a producţiei unde maşinile
inteligente, construiesc produse în mod autonom şi eficient", a declarat Marcus
Behrendt, partener la BMW i Ventures. "Bright Machines este gata să revoluţioneze
uzina viitorului şi suntem încântaţi să fim parte a acestei transformări."
Având sediul la San Francisco (California) şi birouri în întreaga lume, Bright Machines
a fost fondată în 2018 pentru a aduce inteligenţa în uzine, permiţând constructorilor
să producă autonom produse fizice. Bright Machines furnizează software la comandă
prin combinarea celor mai bune soluţii din robotică şi software cu machine learning,
computer vision şi procesarea datelor. Producţia de software aduce automatizarea,
transparenţa, flexibilitatea şi viteza în procesul de producţie.
"Schimbarea continuă a industriei auto către automobile autonome şi electrice este
condusă de producţia şi amploarea unor tehnologii noi şi integrate", a declarat Amar
Hanspal, director executiv al Bright Machines. "Suntem încântaţi să avem susţinerea
BMW i Ventures de a aduce viziunea lor pentru producţie inteligentă definită de
software şi avantajele de volum, calitate şi trasabilitate într-una din cele mai
inovatoare şi exigente industrii."
Despre BMW i Ventures
BMW i Ventures, fondul de investiţii de 500 de milioane de euro al BMW, investeşte
bani şi resurse în companii start-up din domeniul condusului autonom, automobilelor
digitale şi cloud auto, al mobilităţii electrice, inteligenţei artificiale şi datelor, al
industriei 4.0, mobilităţii comune şi la cerere, al vieţii digitale a clienţilor şi al serviciile
energetice. Fondul a avut deja parteneriate cu companii inovatoare precum
Carbon3D, Chargepoint, Claorty, DesktopMetal, Graphcore, JustPark, Life360,
Moovit, Nauto, Scoop, Stratim, Tekion, Turo, Xometry, Zendrive şi Zūm. BMW i
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Ventures investeşte în toate etapele, de la bază şi incubaţie până la companii în
creştere.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 30 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2018, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.490.000 de automobile şi
peste 165.000 de motociclete. În anul fiscal 2017, profitul brut a fost de 10,655
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 98,678 miliarde de euro. La 31 decembrie
2017, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 129.932 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
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