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De 10 virksomheder
- og dommeren
I ﬂere end 20 år har revisionsog rådgivningsvirksomheden
Ernst & Young ( i dag EY med
konkurrencen Entrepreneur of
the Year dyrket og hyldet landets mest entreprenante virksomheder.
Netop driftigheden er sammen
med en konstant omstillingsparathed med til at skabe vækst,
lyder ﬁlosoﬁen.
Som noget nyt har årets udgave
af konkurrencen fået en kategori for startup-virksomheder,
og derfor har Fyens.dk og Fyens
Stiftstidende i løbet af efteråret
sat fokus på iværksætteri.
Vi har præsenteret de iværksættere og nystartede virksomheder, der er med i opløbet:
5. oktober: Sky Level
10. oktober: Intelligent Banker
14. oktober: OnRobot
17. oktober: Sensohive
20. oktober: Eﬃmat
21. oktober: Link Solutions
23. oktober: Daxiomatic
24. oktober: Mobile Industrial
Robots
27. oktober: Odico
31. oktober: Cardlay
Desuden havde vi en større
artikel med dommeren i startup-kategoen, Bjørn Smidt, Dk
Online, den 24. oktober.

■ Medejer og direktør Tommy Hummelmose brød ud i jubel, da Intelligent Banker blev kåret som årets fynske iværksætter
ved EY Entrpreneur og the Year.

Den nye bankmand
får startup-pris
■ Intelligent Banker
løber med den nye
pris for iværksættervirksomheder i årets
udgave af EY Entrepreneur of the Year
Der bliver noget at fejre, når
de 25 medarbejdere fra Intelligent Banker møder ind på
arbejde, for onsdag aften blev
deres arbejdsplads kåret som
Fyns bedste iværksætttervirksomhed. Og det var da også
en både stolt og overrasket
Tommy Hummelmose, der
modtog prisen og med det
samme sendte en stor tak videre til medarbejderne.
- Der bliver helt sikkert serveret champagne for dem alle
sammen, når vi mødes igen.
Det var jo et hårdt felt, hvor vi
som den eneste virksomhed
ikke tilbyder et fysisk produkt. Vi er jo en 100 procent
online-baseret, siger han.

It-virksomhed der for
binder pengeinstitutt
er
med låneansøgere
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sætterne

Intelligent Banker, der betegner sig selv som finansverdenens svar på hotels.com, har
udviklet et system, som gør
det let for kunderne at overskue, hvad en finansiel ydelse
koster i et givent pengeinstitut, siger Tommy Hummelmose efter overrækkelsen.
I tæt konkurrence
Han var i tæt konkurrence
med
robotvirksomheden
Mobile Industrial Robots og
Effimat Storage Technology,
som på rekordtid er blevet
blandt de førende producenter inden for udvikling og
produktion af lagerautomater.
Forud for kåringen havde
stifterne af de nominerede

INTELLIGENT BAN
KER

■ Knud Erik Hansen (mf), Carl Hansen & Søn, var blandt de
nominerede i hovedkategorien. Her er han til bords med
Anders Olsen og Jonas Cort Pedersen fra Skylevel.
virksomheder fået tre et halvt
minut til at præsentere deres virksomhed for de cirka
190 fynske erhvervsfolk, der
havde lagt vejen forbi Odense
Congress Center.
- Bankerne har ikke ændret
den måde, de driver forretning på i 100 år. De har følt sig
alt for sikre, og det vil vi gerne
ændre på. Med vores produkt

får forbrugeren frit valg mellem alle produkter i alle banker, sagde han blandt andet i
præsentationen.
Stemte på mobilen
Odense-virksomheden,
House og Code, der også er
en ungt skud på stammen af
fynske startups, havde for arrangørerne udviklet en app,

som deltagerne på forhånd
havde downloadet på mobiltelefonen. Med den i hånden
var der adgang til aftenens
program og en kort præsentation af de nominerede virksomheder. Og med et enkelt
tryk på telefonen var det også
publikum, der i en afstemning via appen kårede Intelligent Banker som årets vinder
i startup-kategorien.
- Det er selvfølgelig fedt
at få publikumsprisen - ikke
mindst når man er blandt de
tre virksomheder, der står her
i dag. Det er tre stærke for-

retningsmodeller med stærke
ekspansionsmuligheder. De
er nøje udvalgte efter et stort
forarbejde af konsulenterne
hos EY, og derfor er jeg heller ikke bleg for at sige, at jeg
er pavestolt, siger Tommy
Hummelmose.
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