De kan vinde startuppris
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Tommy Hummelmose, t.v., og Torben Kopp Kristensen, stiftere af Intelligent Banker, skal præsentere deres forretningsidé for
200 gæster i aften.
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Intelligent Banker, Effimat og MIR er nomineret i Entrepreneur of the Yearkonkurrencen for startup
virksomheder
Onsdag aften udløses spændingen om, hvem der kåres som årets fynske iværksættervirksomhed.
10 firmaer har været med fra begyndelsen, dem har vi skrevet om hver især her i avisen over de seneste
uger (se listen med datoer ved siden af artiklen).
Den rutinerede iværksætter Bjørn Smidt har blandt de 10 nystartede virksomheder udpeget de tre, der skal
dyste om hæderen.
Bjørn Smidt er ikke en hr. hvemsomhelst, når det gælder nystartede virksomheder.
Han fik sit første cvrnummer i 2006, og hans største succes til dato er opstarten og videreførelsen af DK
Online, et firma for betalingsløsninger, der sidste år blev solgt for et trecifret millionbeløb.
Bjørn Smidt er stadig ansat i firmaet under den nye ejer Bambora, der ejes af kapitalfonden Nordic Capital.
Bjørn Smidt har kigget grundigt på de 10 virksomheder og er kommet frem til disse tre finalister:
Intelligent Banker, Effimat og MIR (Mobile Industrial Robots).
I sin begrundelse for valget skriver han blandt andet:

Intelligent Banker har med sit unikke big data system skabt disruption i bankbranchen. Med deres tilgang
til markedet i forbrugerens tjeneste har de formået at bygge et system, som kan håndtere big data og levere
kunstig intelligens  til forbrugerens gevinst. Intelligent Banker vil spille en væsentlig rolle i salget af
bankprodukter til forbrugerne i fremtiden.
Effimat har lavet next generation indenfor lagerstyring  dette i sig selv er imponerende, da branchen er
meget konservativ og det er svært/dyrt at være innovativ. Takket være deres kompromisløse tilgang til
kvaliteten og løsningen har Effimat formået at blive fast leverandør til nogle af de største virksomheder.
Dette vidner om deres leveringsdygtighed og ikke mindst behovet for deres produkter.
MIR (Mobile Industrial Robots) har med sin mobile tankegang indenfor robotindustrien allerede skabt sig
et stærkt konkurrencedygtigt brand med 68 forhandlere globalt. Deres koncept er enkelt med
konkurrencedygtige priser og gennemsigtighed i løsningerne. Virksomheden bygger på et stærkt team med
masser af erfaring inden for robotverdenen.
De tre virksomheder får hver tre minutter til at præsentere sig selv og deres idé, og så bliver det ellers op til
de cirka 200 gæster til arrangementet i Odense Congress Center onsdag aften at udpege, hvem vinderen
skal være.
Startupkategorien er ny i år, derfor har avisen valgt at beskæftige sig specielt med den.
Men EY har i lighed med tidligere også sin normale konkurrence for alle virksomheder, her udpeges
vinderen også onsdag aften.
Fem er nomineret, navnene offentliggøres først på dagen.
Vinderen er på forhånd udpeget af en jury, og det fynske medlem af juryen, Søren Skovbølling, vil
præsentere vinderen fra scenen i Odense Congress Center lidt før kl. 21 onsdag aften.

