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Tre finalister klara till
final i Inissions innovationstävling

Vinnaren får industrialiserings- och tillverkningstjänster till ett värde av 1 miljon kronor
I september startades Inissions innovationstävling där
vinnaren får industrialiserings- och tillverkningstjänster till
ett värde av 1 miljon kronor. Många tävlingsbidrag har
inkommit och juryn har nu utsett tre finalister som kommer
att göra upp om vinsten i morgon onsdag.
De tre finalisterna är:
Bo Franzén med Neckmike Headset Pro
Neckmike Headset Pro är en vidareutveckling av Neckmike headset och är utvecklat för att användas i mobiler
och komradio i svåra och bullriga miljöer. Neckmike Pro
svarar mot dagens ökade behov av att kunna kommunicera oavsett den yttre miljön, med aktiv medhörning tar
man ännu ett steg i utvecklingen. Neckmike Pro är tänkt att
användas till främst komradio i militär och blåljus tjänst och
man förväntar sig att den marknaden blir stor. I enklare
versioner kan den även senare komma att användas civilt
inom både yrkes- och fritidssektorn, tillämpningarna är
många där en bullrig miljö stör ut t ex ett vanligt samtal via
mobiltelefonen.
Kontaktperson: Bo Franzèn
070-54 90 949, www.neckmike.com
Astrid Friborg med världens första smoothieautomat
Berries by Astrid utvecklar världens första smoothieautomat, för välbesökta platser såsom tågstationer, gallerior,
gym och flygplatser. Automaten har touch-skärm, mobil
betalning och en hygienisk lösning för automatisk servering
av smoothie i tre smaker. Även recepten är framtagna av
Berries by Astrid, och med särskild tonvikt på hälsa.
Idén med en smoothieautomat uppstod då Astrid arbetade
som cancerforskare vid Lunds universitet. Efter doktorsexamen tog hon steget och valde företaget framför en

utstakad karriär på anrika Stanford University i USA, något
hon aldrig ångrat. ”Jag såg marknadens behov av ett sunt
mellanmålsalternativ, och att vi med vår produkt kunde
bidra till en bättre folkhälsa redan idag. Vad vi erbjuder
är egentligen en distributionslösning för sund mat, på en
global marknad”, säger grundaren entusiastiskt.
Kontaktperson: Astrid Friborg
0702-78 83 92, www.berriesbyastrid.com
Björn Jernström med Ferroamps smarta energihub
Energihuben är en ny typ av produkt som kombinerar en
växelriktare för solceller med ett lokalt energilager. Detta
gör en installation av solceller mer lönsam och användbar
för elabonnenter. Det inbyggda energilagret ger flera
fördelar: utnyttja timmätning av el och varierande elpriser
genom att köpa in el när priset är som lägst, reservkraft
vid strömavbrott, lagra el från solceller på dagen så att
behovet av att köpa el på kvällen minskas.
Kontaktperson: Björn Jernström
070-93 08 982, www.ferroamp.se
Tävlingen avgörs i en final på scenen vid Innovationstorget på Elmia Subcontractor i Jönköping onsdagen
7 november. Finalen startar kl. 12:00 med att de tre
finalisterna presenterar sig själva och sina tävlingsbidrag.
Därefter framträder juryn för att tillkännage en slutlig
vinnare. Finalisterna kommer att finnas tillgängliga i Inissions monter D02:59 under onsdagen, både före och
efter finalen.
Tävlingen arrangeras av Inission, i samarbete med Almi
Företagspartner och SEB.

Om Inission
Inission erbjuder krävande industrikunder i Norden skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster för
kompletta elektroniska produkter, samt utvecklar och förvaltar dessa över hela livscykeln. Inission omsätter 260
MSEK och har etableringar med totalt ca 160 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Munkfors och Tallinn.

Kontakta oss gärna för mer information!
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