
Har du en god idé?
Vi er altid interesserede i nye ideer 

inden for velfærdsteknologi. 

Du har ideen, og vi har ressourcerne, 
så lad os sammen gøre din idé til virkelighed.



Fra idé til 
kommerciel succes
- business case

Anders Lykkegaard

Efter en række observationer i sundhedssektoren identificerede 
Anders Lykkegaard behovet for et hjælpemiddel, som personalet 
kunne anvende til at løfte faldne borgere. 

Han fik idéen til Raizer: En mobil løftestol, som samles under den faldne og løfter 
personen fra gulvet til næsten stående position. Den nye type løftestol hjælper 
plejepersonale med at undgå tunge løft, og sikrer samtidig en værdig måde at hjælpe 
borgeren op. Vi så potentialet i ideen og grundlaget for samarbejdet var på plads.

”Det var guld værd for en opfinder som mig 
at møde en samarbejdspartner som Liftup. 
Jeg vil jo meget hellere bruge min energi 
på at få den næste idé end at tænke på 
markedsføring og salg. Jeg er rigtig godt 
tilfreds med samarbejdet og processen med 
Liftup omkring overdragelse af min idé.”



Fra din idé til ny 
velfærdsteknologi
- lad os sammen løfte din idé

Vi ved, at den gode idé ofte udspringer af et behov eller en udfordring, der skal 
løses, men der kan være langt fra idé til færdigt produkt. Det kræver både tekniske 
kompetencer, økonomi og ikke mindst tid og ressourcer at få ideen ud i virkeligheden, 
så den kan skabe værdi for dem, der står med udfordringen. Du har den gode idé - vi 
har erfaringen og ressourcerne, så lad os løfte din idé sammen.

Går du med en god idé inden for velfærdsteknologi, 
men mangler en partner, der kan gøre den til virkelighed?

Din idé er i 
sikre hænder 
hos os

En god idé til ny velfærdsteknologi behøver ikke at være revolutionerende – hos os 
er alle ideer velkomne. Vi er naturligvis interesserede i at bevare en god relation til 
dig og sikre professionel rådgivning gennem hele processen, indtil din idé er fulgt 
helt til dørs. Vi ønsker at udvikle vores virksomhed og produkter ud fra ordentlighed, 
gennemsigtighed, tillid og gensidig respekt. Vi underskriver selvfølgelig en 
fortrolighedserklæring og sørger for, at du bliver en del af processen i det omfang, 
du ønsker.



IDÉ POTENTIALE

Du har en god idé til ny 
velfærdsteknologi, som du ønsker 
at præsentere for Liftup. Dit mål 
er, at din idé bliver udviklet til et 

færdigt produkt.

”Det handler jo om, at vi sammen opnår din idés 
potentiale. I samarbejdet tilbyder vi en masse

sparring, videreudvikling, produktion og 
markedsføring af din idé.”

– Flemming Eriksen, Liftup

PRÆSENTATION FÆRDIGUDVIKLING MARKEDSFØRING  
OG SALG

GLADE KUNDER

Når du præsenterer din idé for 
os, behøver materialet ikke at 

være færdigt eller flot, men kan 
være alt fra en skitse til en simpel 

prototype, der kan hjælpe 
på forståelsen. 

Vi underskriver selvfølgelig 
en fortrolighedserklæring 
for at sikre dig og din idé.

Liftup færdigudvikler produktet 
- gerne i samarbejde med dig.

Når det nye produkt er 
færdigudviklet, står Liftup for 

markedsføring og salg.

Din idé kan nu være med til 
at skabe glæde og værdi i 

sundhedssektoren.

Liftup undersøger ideens 
potentiale – lige fra teknologi, 

økonomi, brugergruppe, 
forretningspotentiale 

og mulighed for patent.

Hvis der er potentiale for et 
fremtidigt produkt, indgår vi 
en kontrakt, som indeholder  

aftalevilkårene for det 
videre samarbejde.

AFTALE MED LIFTUP



Hos Liftup A/S arbejder vi altid med innovation og med udvikling af 
produkter inden for velfærdsteknologi som vores grundsten. 

Liftup blev grundlagt i 2003 ud fra idéen om FlexStep: Tanken om trappe og 
kørestolslift i samme produkt. Liftup er en 100% privat danskejet virksomhed 
beliggende i Støvring i Nordjylland, med et globalt distributørnet samt 

datterselskaber i flere lande.

Æstetik, design og sikkerhed er afgørende i alt, vi arbejder med inden for 
velfærdsteknologi. Vi udvikler ikke maskiner, men værdige hjælpemidler, 

der kan skabe lige muligheder for alle.

Hvem er vi?

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak og en kop kaffe, 
hvor vi kan drøfte, om der er basis for et spændende projekt. 

opfinder@liftup.dk 
tlf. 98 40 25 70

Se mere på www. liftup.dk/opfinder

Kontakt




