Ο νεότερος επιχειρηματίας στον κόσμο – Πως ένας 13χρονος έφτιαξε εκτυπωτές για τυφλούς χρησ

Ακούγεται σαν ιστορία βγαλμένη από τα παραμύθια. Ενας 13χρονος… εφευρέτης που
κατάφερε να δημιουργήσει εκτυπωτές από Lego για τυφλούς, είναι πλέον ο νεότερος
επιχειρηματίας παγκοσμίως, αφού χρηματοδοτήθηκε και άνοιξε την Braigo Labs, μια
εταιρία που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Το παιδί «θαύμα» που πλέον ζει στην Καλιφόρνια, δημιούργησε τον πρώτο του εκτυπωτή
για τυφλούς σε ένα πρότζεκτ του σχολείου του. Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό Lego, ο
Σουμπχάμ Μπάνερτζι κατάφερε να μειώσει πολύ το κόστος παραγωγής της συσκευής του,
σε σχέση με τις αντίστοιχες που κυκλοφορούν στην αγορά.

Ενας εκτυπωτής τέτοιου είδους, που χρησιμοποιεί την γραφή Braille, συνήθως ξεπερνούσε
την αξία των 2.000 δολαρίων. Χρησιμοποιώντας Lego όμως, ο θαυματουργός νέος
επιστήμονας κατάφερε να δημιουργήσει ένα μηχάνημα με ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες,
αλλά με κόστος 10 φορές μικρότερο.

«Απλά πίστευα πως η τιμή των εκτυπωτών δεν θα έπρεπε να είναι τόσο υψηλή. Γνώριζα
πως υπάρχουν πιο απλοί τρόποι για να δημιουργηθεί» δηλώνει πλέον ο Ινδός
επιχειρηματίας. Με κόστος που δεν θα ξεπερνά τα 350 δολάρια και πολύ μειωμένο βάρος
σε σχέση με τα μοντέλα που κυκλοφορούν στην αγορά, ο Σουμπχάμ Μπάνερτζι σκοπεύει
να ταράξει τις αγορές.

«Ο τελικός μου στόχος είναι οι περισσότεροι άνθρωποι με προβλήματα όρασης να
προτιμήσουν το Braille εκτυπωτή μου» τονίζει ο 13χρονος που διαμένει πλέον στην Σίλικον
Βάλλεϊ, μόνο λίγα λεπτά μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Intel.

Με το «Braigo», τον πρώτο μοντέλο του Μπάρνετζι που συνδυάζει τις λέξεις Braille και
Lego, να κερδίζει πολλά βραβεία αλλά και να γίνεται ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο της
τεχνολογίας, ο 13χρονος πλέον ίδρυσε την Braigo Labs και συνεργάζεται με την εταιρία
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Intel. Παράλληλα, σχεδιάζει τον νέο του εκτυπωτή Braigo 2, πάλι φτιαγμένο από Lego, ο
οποίος όμως θα έχει πολλές παραπάνω δυνατότητες. Σημαντικότερη όλων, η ικανότητα
μετάφρασης ενός κειμένου σε γραφή Braille, πριν την εκτύπωση.

Σε δηλώσεις του για τον νέο συνεργάτη της Intel, ο υπεύθυνος Εντουαρντ Ρος επισήμανε
πως: «Ο Μπάρνετζι δίνει την λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Μάλιστα, το κάνει
πηγαίνοντας κόντρα στην υπάρχουσα βιομηχανία. Αυτό από μόνο του αρκεί».

Πλέον η εταιρία Braigo Labs έχει τις βάσεις για να ταράξει τις αγορές. Οι χρηματοδότες
της προσφέρουν αρκετά χρήματα, ώστε να προσληφθούν επαγγελματίες μηχανικοί αλλά
και σύμβουλοι για το πλευρό του 13χρονου επιχειρηματία. Οι νέοι εκτυπωτές της Braigo
Labs δεν θα αργήσουν να βγουν στην αγορά, με τον Σουμπχάμ Μπάρνετζι να φτάνει από
πολύ νωρίς στην ζωή του σε μια τεράστια επιτυχία.

Δείτε φωτογραφίες από τον εκτυπωτή του 13χρονου επιχειρηματία:
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