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Världsföretag etablerar avdelning för
produktutveckling i Åre
Världens främsta leverantör av alpin utrustning för toppturer och
skidbestigningar, Dynafit, etablerar en produktutvecklingsavdelning i Åre –
Dynafit Development Centre Åre – och finns därmed representerade på totalt åtta
platser i världen med huvudkontor i München. Dynafit delar lokaler i Alpina
Nationalarenan med Nationellt Vintersportcentrum Åre vilket ger tillgång till
världsledande forskning och möjlighet att testa produkter mitt i backen.
Etableringen är ett resultat av regionens strategiska satsning inom
outdoorområdet i samarbete med Peak Innovation.
I och med etableringen av Dynafit Development Centre Åre befäster Åre och

regionen sin position som alpint centrum internationellt, inte bara genom
idrotten utan även genom utveckling av nya, innovativa produkter och
tjänster. Dynafits samarbete med Nationellt Vintersportcentrum Åre, en av
världens tre främsta forskningsmiljöer inom det alpina området, skapar stora
möjligheter till synergieffekter för produkt- och affärsutveckling.
- Vi utvecklar våra produkter nära användarna och i de miljöer som ger de
bästa förutsättningarna för profilering av vårt varumärke. Därför känns
etableringen i Åre väldigt spännande. Vi ser fram emot att få vara en del av
Jämtlands offensiva satsning på forskning- och affärsutveckling inom det
alpina området, säger Edwin Lehner, chef för R&D på Dynafit.
Fredrik Andersson, hängiven friåkare och produktutvecklare på Dynafit i
München, kommer att vara del av tid på på utvecklingscentret i Åre och ser
fram emot de möjligheter som lokaliseringen erbjuder.
- Det är en stor fördel att befinna sig på plats direkt i forskningsmiljön med
en alpin realtestarena utanför dörren. Utifrån en idé på morgonen kan vi ta
fram en prototyp på förmiddagen, testa den på eftermiddagen för att
utvärdera den på kvällen, förklarar Fredrik.
Tomas Ekström på Peak Innovation ser ett allt större intresse från företag
som ser möjligheten att etablera sig i regionen.
- Dynafits etablering är ett kvitto på Åres och regionens attraktionskraft. Vi
för dialog med flera intresserade sport- och outdoorföretag och regionen är
nu inne i en mycket spännande utveckling.
Sveriges Alpina Nationalarena i Åre inrymmer förutom Dynafit och Nationellt
Vintersportcentrum Åre även andra företag och organisationer som Svenska
Skidförbundet Alpint, World Cup Åre, Åre Slalomklubb, Nordica (försäljning) samt
POC (testverksamhet).
För mer information:
Fredrik Andersson, Dynafit,
fredrik.andersson@salewa.de, 0049-89 90993 141
Vecka 17 och vecka 21 är Fredrik Andersson på plats i Dynafit Development
Centre i Åre.
Mikael Swarén, Nationellt Vintersportcentrum Åre,
mikael.swaren@miun.se, 070-388 21 36
Tomas Ekström, Peak Innovation,
tomas.ekstrom@peakinnovation.se, 070-564 55 04
Bilder fria för publicering. Ange by-line enligt: Foto: Garret Grove; Åkare:
Fredrik Andersson.

Satsningen Peak Innovation stimulerar forskning och affärsutveckling inom
och mellan områdena turism, sport och friluftsliv, www.peakinnovation.se.
Peak Innovation ingår i VINNOVAS program VINNVÄXT inom vilket elva
ledande tillväxtmiljöer finansieras.
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