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Opfinderværkstedet er med til at skabe det kreative
og dynamiske miljø, hvor nye og etablerede “Hardware” iværksættere mødes, arbejder, udvikler ideer
og lader sig inspirere i et opfindernetværk.
Dertil kommer at opfindere i gensidig fortrolighed
får mulighed for at arbejde i og med virksomheder,
der har ekspertise og maskineri, der matcher den
konkrete udfordring.

Kontakt
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OPFINDERVÆRKSTEDET
Servicevej 6
4220 Korsør

VÆRKSTEDET

E-mail: info@opfindervaerkstedet.com
Mobil: 69 15 05 55
www.opfindervaerkstedet.com

Netværket og aktiviteterne etableres udelukkende ud
fra brugernes behov og ønsker.

Er du til “Hardware” og har du en ide, en drøm,
ambitioner om udvikling, vil du eller har du lige
startet virksomhed så er Opfinderværkstedet og
-netværket måske lige noget for dig.
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Netværket med andre opfindere og iværksættere er
kerneydelsen, som suppleres af tilbud om udviklingssamarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Fablab Danmark, Væksthuset m.fl.
Opfinderværkstedet vil i opstartsfasen primært henvende sig til aktører inden for metalbranchen, hvor
vore samarbejds-og sparringsmuligheder med lokale
toneangivende virksomheder er særdeles gode. Men
viser der sig behov og ønsker inden for f.eks. træ, plast,
tekstil etc. er Opfinderværkstedet klar til også at tage
denne udfordring op.
Opfinderværkstedet er etableret fællesværksted med
mødelokaler, arbejds- og innovationsrum. Opfinderværkstedet er under etablering, men lokaliteterne er på
plads og vi er klar til at byde dig velkommen.
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Opfinderværkstedet er et tilbud til dig, der mangler fysiske rammer, netværk og relevant sparring til at udvikle
fysiske produkter og løsninger.
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Visionen for Opfinderværkstedet er at skabe et kreativt
og dynamisk miljø, hvor nye og etablerede iværksættere der arbejder med Metal, elektronik, mekanik, træ,
plast og textil etc., mødes, arbejder og udlever deres
ideer – evt. i samarbejde med lokale virksomheder.
Et kreativt fællesskab for “Hardware” iværksættere og
andre kreative, som gerne vil være en del af et udviklingsmiljø og netværk.
Initiativet skal medvirke til at hardware opfindere bliver
bedre til at overvinde nogle af de udfordringer, de møder omkring udvikling af et fysisk produkt, som f.eks.
udvikling af prototype, kvalitetssikring, test, patent m.v.

Er du til “Hardware” og har du en ide, en drøm, ambitioner om udvikling, vil du gerne i dialog med andre
ligesindede eller kunne du tænke dig at videreudvikle i samarbejde med en lokal virksomhed, så er
Opfinderværkstedet og -netværket måske lige noget
for dig.
Udover netværk, sparring og vejledning, er Opfinderværkstedet stedet, hvor der skabes relevante
kontakter til eksperter, uddannelsesinstitutioner,
virksomheder m.v.. Alt naturligvis under hensyntagen
til den nødvendige fortrolighed og hemmeligholdelse
af din idé.
Opfinderværkstedets lokaler på Servicevej 6 i Korsør
ligger umiddelbart nemt at komme til, hvad enten du
er i bil eller med tog. Du kan komme og gå, som du
ønsker og det vil være muligt at anvende lokaliteterne alle ugens dage.

