


Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for 
 sundheds- og velfærdsteknologi. Vi samler medlemmer fra hele landet; både 
 mindre iværksættere og store private virksomheder, offentlige organisationer, 
 kommuner, regioner og førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 

Via samarbejde mellem klyngens aktører er Welfare Tech katalysator for
forretningsudvikling og innovation. Målet er at accelerere udvikling og indførelse 
af nye sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og services og bane vejen 
for bedre offentlig service, større livskvalitet og effektivitet i samfundet. Sammen 
opbygger vi nye forretningsområder, som bidrager til vækst i den private sektor i 
form af nye job og eksportmuligheder. På den måde imødekommer Welfare Tech 
en af samfundets største udfordringer: At sikre fremtidens sundhed og pleje på en 
effektiv og sammenhængende måde. 

INNOVATION OG FORRETNINGSUDVIKLING AF 
SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGISKE  
LØSNINGER

Welfare tech er en certificeret guldklynge under EU-kommissionens kvalitetssikringssystem, 

The European Cluster Excellence Initiative, ECEI. Se mere på www.welfaretech.dk/om-os/
guldklynge

http://www.welfaretech.dk/om-os/guldklynge
http://www.welfaretech.dk/om-os/guldklynge


Som medlem af Welfare Tech bliver du del af et aktivt netværk, som favner hele værdikæden:  

Virksomheder, kommuner, regioner, hospitaler, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, GTS- 

institutter, erhvervsservicecentre, investorer og branche- og interesseorganisationer. Welfare Tech 

hjælper dig med at finde frem til de rigtige samarbejdspartnere og mulige ressourcepersoner.  

Se medlemmer på www.welfaretech.dk/medlemmer
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VEJLEDNING OG MARKEDSVIDEN
Welfare Tech hjælper dig med at skabe forretning på din ide. Via netværket giver vi dig 
adgang til aktuelle markedsbehov og sparring på din business case, salg og eksport. Vi 
kan henvise til eksperter i klyngen, som kan hjælpe dig med at  gennemføre medicinsk og 
velfærdsteknologisk teknologivurdering og afsøge  markedet for eksisterende løsninger.

• Overblik over markedsbehov og problemstillinger i sundheds- og plejesektoren
• Oversigt over løsninger på markedet til netop din udfordring 
• Sparring i forhold til implementering af velfærdsteknologiske løsninger
• Feedback på forretningsplaner, business cases, salg og eksport 
• Produktfremvisning for relevante interessenter med feedback og sparring

Se mere på www.welfaretech.dk/vi-tilbyder/markedsviden

MATCHMAKING
Welfare Tech hjælper dig med at finde de rette samarbejdspartnere. Hvad enten det drejer 
sig om kontakt med relevante interessenter, leverandører med specifikke teknologier, 
 brugerinddragelse i forhold til test af et produkt eller identificering af konsortiepartnere, 
der stiller dig stærkere i en salgssituation. 

• Dialog med offentlige indkøbere og præsentation af dit produkt
• Dialog med virksomheder og demonstration af konkrete løsninger
• Netværk til mulige samarbejdspartnere
• Test og feedback fra brugere via klyngens medlemmer
• Netværk til internationale aktører via vores internationale samarbejdspartnere

Se mere på www.welfaretech.dk/vi-tilbyder/matchmaking

WELFARE TECH TILBYDER...

http://www.welfaretech.dk/vi-tilbyder/markedsviden
http://www.welfaretech.dk/vi-tilbyder/matchmaking


NETVÆRK OG SYNLIGHED
Welfare Tech giver adgang til et tværfagligt netværk, hvor du kan dele viden og  udveksle 
erfaringer. Du får synlighed på Welfare Techs hjemmeside og mulighed for at bringe 
 nyheder i Welfare Techs nyhedsbrev om dine løsninger og projekter. Som medlem får du 
også fordele i forhold til arrangementer og mulighed for at præsentere produkter og sætte 
fokus på særlige temaer. 

• Netværk gennem temamøder, konferencer og delegationsrejser
• Synlighed via Welfare Techs hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier
• Rabatter ved udstilling på fælles messestande på udvalgte messer og konferencer
• Løbende opdatering om kommende arrangementer inden for området
• Mulighed for at annoncere nyheder, produkter, projekter og arrangementer 

Se mere på www.welfaretech.dk/vi-tilbyder/netvaerk

PROJEKTDELTAGELSE
Via Welfare Tech får du mulighed for at deltage i innovationsprojekter. Du kan få sparring 
på dine projektideer og viden om finansieringsmuligheder og fonde samt feedback på 
konkrete ansøgninger. 

• Viden om nationale og internationale finansieringsmuligheder
• Sparring på projektmodning og behovsafdækning
• Mulighed for gennemførelse af test og afprøvning via klyngens medlemmer
• Adgang til eksperter med viden om standarder, regulatoriske krav og certificeringer
• Adgang til centrale mødefaciliteter

Se mere på www.welfaretech.dk/vi-tilbyder/projektdeltagelse

http://www.welfaretech.dk/vi-tilbyder/netvaerk
http://www.welfaretech.dk/vi-tilbyder/projektdeltagelse
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Welfare Tech hjælper dig fra ide til forretning. Det sker ved at involvere samarbejds-

partnere, brugere og fagpersonale fra netværket. De giver feedback, så du kan  

modne og forvandle dine ideer til innovative produkter og services. Det sikrer 

vækst, øget omsætning, eksport og nye arbejdspladser.



MEDICA ERGOLET ODENSE KOMMUNE

BLIV MEDLEM...

Bliv medlem af Welfare Tech og deltag i udviklingen og implementeringen af produkter og 
services, som skaber bedre service, mere livskvalitet og højere effektivitetet i samfundet. 
Du finder information om medlemsskab, priser og tilmelding på   www.welfaretech.dk/
med lemmer/bliv-medlem eller kontakt os og hør nærmere.

Som medlem af Welfare Tech har du indflydelse på foreningens strategi og arbejde. Den 
strategiske ledelse varetages af en aktiv bestyrelse, mens det daglige arbejde udføres 
af et dedikeret konsulentteam, som koordinerer og gennemfører foreningens aktiviteter, 
 projekter og formidling til medlemmer og interessenter.

Se konsulentteamet på www.welfaretech.dk/om-os/kontakt

MEDFINANSIERING OG PARTNERSKAB…
Ydelserne i Welfare Tech er delvist finansieret af offentlige midler. Adgang til Welfare 
Techs viden, sparring og store netværk forudsætter kun et partnerskab og medfinansiering 
i form af den tid, du bruger på aktiviteter med relation til Welfare Tech.

http://www.welfaretech.dk/medlemmer/bliv-medlem
http://www.welfaretech.dk/medlemmer/bliv-medlem
http://www.welfaretech.dk/om-os/kontakt


Investing in your future 

THE EUROPEAN UNION
The European Regional

Development Fund

THE EUROPEAN UNION
Den Europæiske Socialfond

WelfareTech
@welfaretechWTR
welfaretech.dk

Odense:
Forskerparken 10 H, 
DK-5230 Odense M

København:
SOHO, Flæsketorvet 68
DK-1711 København V

T. +45 3177 8078
info@welfaretech.dk

SCAN KODEN
OG SE MERE...

Vores netværkspartnere arbejder for at 
udvikle forretning og skabe  innovation 
til bedre service, mere  livskvalitet og 
 højere effektivitet i  samfundet. 

https://www.linkedin.com/groups/3938123
https://twitter.com/WelfareTechWTR
http://www.welfaretech.dk
mailto:info@welfaretech.dk



