Hvor end I er
i udviklingen
af en elektronisk
løsning
Brug os som
sparringspartner

Fra idé
til koncept

Mekanik

Troubleshooting
og teknisk sparring

Sensorløsninger

Industri 4.0
Komponentudvikling
Prototyping

0-serier

Opstart af
produktion

Apps

Teknologi

Brugerdreven innovation
MEDICO

Certificering

Cloud
Produkter

IIOT

Vi lever og ånder for produktudvikling

Lungefunktionsmåleren med en
tilhørende smartphone app, som
hjælper folk med astma og KOL.

WHEREVER YOU ARE

MiWire RouDem er et mobilt modem
med en retningsbestemt antenne,
der forbedrer signalstyrken.

Mouldflo er en intelligent manifold, der
blev udviklet til monitorering af kølesystemer ved plaststøbning. Mouldflo kan
overvåge flow og energitab i kølekanaler.

Teknologidrevet Innovation
Move Innovation er eksperter i udvikling af produkter med fokus på innovative, mekatroniske
løsninger. Vi er specialister inden for apparat-, løsnings- og komponentudvikling. Vi designer,
udvikler, tester og servicerer lige fra behovet opstår, til det færdige produkt er produceret.
Produktion

Certificering

Integration af elektronik

Mock-up & prototype
Teknisk specifikation

Test & validering

Brugertest

Box build & mekanik

Brugeren i fokus
Vi tager en tur i helikopteren og starter med
at få overblik over, om
din idé er på rette vej

Fordi det er
billigere at
ændre en idé end
et færdigt produkt

VI STILLER ALLE DE VIGTIGE SPØRGSMÅL
– HELE VEJEN RUNDT OM DIN IDÉ

Kostpris og økonomi

Visioner

Teknologi

Ambitioner

Time to market

Barrierer

Brugerbehov

Konkurrenter

Brugerdreven Innovation
Vi identificerer og omsætter behov til konkrete krav
Vi strukturer og prioriterer krav med kunden
Vi tester hypoteser sammen med brugerne

Vi er bindeleddet mellem brugerne og udviklerne

Get your ideas moving
Hos Move Innovation er vi et team
af ingeniører, som samarbejder
og sparrer undervejs i vores
udviklingsprocesser og vi tager
kunden i hånden fra start til slut.
Samarbejde med kollegaer og
med kunder er en meget vigtig
del af dagligdagen hos os.
Martin Hansen, CTO og grundlægger
af Move Innovation

Kom og drik
en kop kaffe
Men ring lige først,
så kaffen er varm

Move Innovation er en konsulentvirksomhed, der blev etableret i 2009
af Martin Hansen (CTO). Vi er 25+ ansatte heraf 15+ ingeniører i virksomheden, som ligger i Søborg. Vi har lokaler, der er specielt indrettet til os,
med værksted, laboratorie og produktionsfaciliteter, hvor vores hardwareingeniører laver prototyper.

Move Innovation
Dynamovej 11, 2. Tv.
DK-2860 Søborg
Tel: +45 32 20 50 60
Email: info@moveinnovation.dk

