
Skaper merverdi for kundene

Innowin ble stiftet i 2013 og holder til i Sandefjord. 
De er i dag 15 ansatte. 

Foto: Daglig leder Arnt Ree. 

   FAKTA

Profesjonelle rådgivere som har 
fokus på strategi, finansiering og 
gjennomføring av utviklingsprosjek-
ter kan hjelpe bedriften med å 
forbedre sine resultater. 

Innowin har spisskompetanse innen 
forretningsutvikling og offentlig 
finansiering til utviklingsprosjekter. 
Med teknisk fagkunnskap og 
erfaring fra utviklingsprosjekter i 
ulike bransjer skaper de merverdi 
for bedrifter gjennom effektive 
rådgivningsprosesser.

Ivareta kundeperspektivet 
-Vi er opptatt av å ivareta kundeperspektivet, ha 
fokus på utvikling og få ut hele potensialet til 
bedriften. Det er tre ting vi er gode på; de strate-
giske rådene, finansiering og metodikk i prosjekt-
gjennomføringen, forteller daglig leder Arnt Ree.
 
System for heldigitale byggeprosesser  
-Én av våre rådgivningsprosesser har resultert i 
et samarbeidsprosjekt mellom Backe, SINTEF, 
BI og Lean Communications. Prosjektet har 
fått forskningsmidler fra både SkatteFUNN og 
Forskningsrådets innovasjonsprogram, forteller 
Arnt Ree. 

Prosjektet DigiBuild utvikler metode og system for 
heldigitale byggeprosesser, for å redusere bygge-
kostnad, øke lønnsomhet og bedre kvalitet i 
gjennomføringen av byggeprosjekter.
-Profesjonell bistand fra Innowin har vært 
avgjørende for etablering av DigiBuild, sier 
administrerende direktør Asle Randen i Backe. 
 
Kunnskap som kommer samfunnet til gode
Teknologiselskapet Duplo Media i Horten har vært 
kunde hos Innowin siden oppstart i 2013. Daglig 
leder Bengt Berglund kan fortelle at deres annon-
seringsteknologi EasyAd ikke hadde vært der den 
er i dag uten Innowin. Selskapet er i dag del av 
Schibsted.

-De har ved siden av å skaffe finansiering, vært 
svært dyktige rådgivere med mye kunnskap innen 
forretningsutvikling og teknologi. Arnt Ree har fra 
sin tid i Komplett ervervet seg verdifull kunnskap 
innen automatisering og robotisering som har 
kommet oss til nytte, sier Berglund.  

-Innowin er gode på å sette seg inn i problemstil-
linger og tilby løsninger. I deres bransje er det 
mange som bare skriver søknaden. Innowin har 
vært med på hele forretningsutviklingen vår. Råd-
givningen har stor verdi. Vi planlegger nå neste 
prosjektperiode med støtte fra SkatteFUNN, 
avslutter Berglund.

Gaselle bidrar til regional vekst
Innowin ble årets gasellevinner i Vestfold i 2017 og 
er blant topp ti i fylket i 2018. Selskapet utmerker 
seg som kompetansearbeidsplass i vekst og har 
behov for flere dyktige konsulenter og selgere.

ANNONSE FRA INNOWIN

Innovation for winners

I Sandefjord utvides Gründeriet, hvor Sande-
fjord kommune og Sandefjord næringsforening 
dobler sin gründersatsning i 2019. Innowin, Jo-
tun og DNB er hovedsamarbeidspartnere.
-Vi ønsker å dele vår kompetanse og bidra til at 
det skapes flere Gaseller i Vestfold, avslutter 
Arnt Ree.


