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10 GRUNDE TIL AT BLIVE EN DEL
AF DANMARKS NYE IOT COMMUNITY
BLIV EN DEL
AF ET STØRRE
IOT FÆLLESSKAB
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Bliv en del af et stærkt fagligt
tech community, hvor der er vægt på
vidensdeling, gensidig inspiration,
sparring og samarbejder på kryds og
tværs.

FÅ ADGANG TIL
INVESTORER
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Vi har vores egen investeringspulje,
hvilket betyder, at vi har mulighed
for at stille med risikovillig
kapital til de iværksættere, vi
tror ekstra meget på.

GRATIS
PARKERING

Du skal hverken bruge tid eller penge
på at finde en parkeringsringsplads –
og det er selvfølgelig gratis.

ARBEJD OG LEV
UNDER SAMME
TAG
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Få adgang til overnatningsmuligheder, fitness og café i
inQvation. Du har adgang til
centret 24/7, og du kan indtage alt
den kaffe og te, du har brug for.

FÅ ADGANG TIL
ENESTÅENDE
TEKNISKE
FACILITETER
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Få adgang til vores Tech Lab - det
ideelle makerspace for IoT start-ups.
Her kan du bl.a. bygge prototyper, få
adgang til 3D-printer, laserskærer,
måleudstyr og meget mere. Få også
adgang til ressourcer, der kan hjælpe
dig med udvikling af hardware, software, dataopsamling etc.

FÅ STYRKET
DIT NETVÆRK
INDEN FOR
IT-BRANCHEN
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ARBEJD OG
HOLD MØDER
I INNOVATIVE
RAMMER
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Ved at blive en del af inQvation får
du en imponerende base, hvor du kan
invitere gæster, kunder og samarbejdspartnere hen. Vi har skabt
nogle nytænkende rammer, der fremmer
både kreativiteten og innovationen.

HJÆLP TIL
FORRETNINGSUDVIKLING
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Vi har et unikt netværk inden for
IT-branchen, som vi gerne aktiverer
for at sætte skub i din forretning.
Vi har stærke relationer til andre
investorer, mulige samarbejdspartnere
eller måske din næste forretningspartner.

Vi har et stærkt team med mange
års erfaring, der kan hjælpe dig
med alt fra forretningsudvikling,
go-to-market-strategi og udvikling
af pitch deck til digital markedsføring, jura og økonomi.

HOLD DIG
OPDATERET
TIL INTERNE
OG EKSTERNE
EVENTS

INGEN
DEPOSITUM
- OG KORT
OPSIGELSESFRIST
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Hver måned afholder vi flere faglige
og sociale events, så du kan lære
noget nyt, blive inspireret og ikke
mindst møde de andre beboere.

#inqvation
www.inqvation.dk
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Adgang til alle faciliteter er
inkluderet i den månedlige pris.
Vi opkræver ikke depositum, og vi
har kort opsigelsesfrist, så du kan
komme hurtigt videre, når du en
dag vokser ud af inQvation.

