Finmekanik-klyngen: Tilfør dine produkter merværdi med nye funktionaliteter

Finmekanik-klyngen er et samarbejde mellem Teknologisk Institut og danske virksomheder. Klyngen er
primært rettet mod produktionsvirksomheder, der fungerer som underleverandører af finmekaniske og
elektromekaniske dele, og til udviklingshuse, der designer produkter hvor den type dele indgår eller kunne
indgå.

Deltag i klyngen og styrk din virksomheds konkurrenceevne
Ved at deltage i klyngen får du indblik i nye teknologier og mulighederne for at tilføje kemisk og/eller fysisk
funktionalitet til dine produkter og på den måde give dem mere værdi. Som dansk underleverandør er det
typisk fleksibilitet, leveringstid og kvalitet i produkterne, der differentierer virksomheden i konkurrencen
med tilsvarende udenlandske virksomheder.
Teknologisk Institut ønsker at give danske underleverandører viden om, hvordan de kan gøre sig mere
konkurrencedygtige ved at tilføje deres produkter nye egenskaber, og på den måde klare sig bedre i kampen
mod tilsvarende billigere produkter på de internationale markeder. Deltager du som udviklingshus vil
samarbejdet være en stor mulighed for at få viden om mulighederne med de nye teknologier og skabe et
stærkt netværk til nye underleverandører.
Samarbejdsforløbet i Finmekanik-klyngen er fokuseret på konkrete udviklingsforløb, hvor du hurtigt får
indblik i teknologierne og deres anvendelsesmuligheder gennem praktisk erfaring.
Teknologisk Institut sørger for, at den relevante teknologi er til rådighed under forløbet og tilbyder løbende
seminarer, laboratorieforsøg mm. Samarbejdet åbner ligeldes op for muligheden for en pilotproduktion hos
teknologisk Institut.
Samarbejdet er gratis, da Styrelsen for Forskning og Innovation har valgt at styrke produktionen i Danmark
og derfor støtter arbejdet.

Produktion i Danmark
Klyngesamarbejdet er en del af projektet, Produktion i Danmark, der er et initiativ, der varetages af
Teknologisk Institut og Force Technology. Projektet har overordnet til mål at styrke den danske
fremstillingsindustri, så vi også fremover har en stærk produktion i Danmark.
Du kan læse mere om de forskellige tilbud på Produktion i Danmark ved at gå ind på
www.produktiondanmark.dk. Her kan du også se, hvilke virksomheder, der allerede samarbejder med os.

Kontaktoplysninger
Er du interesseret i at høre mere om de generelle muligheder for at udnytte nye funktionaliteter i dine
produkter, bedes du kontakte:
Leif Højsleth Christensen
Centerleder
+ 45 72 20 33 00
lhc@teknologisk.dk

