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Nytt elektronikkonsultbolag med specialistkunskap inom
kostnadsreduktion av produkter: Vårt måtto – Vi ökar dina
maginaler! Den snabba utvecklingen av elektronikkomponenter medför att de val som gjordes då produkten
konstruerades redan efter en relativt kort tid, måste revideras för att optimera kostnaden på produkten.
Med mångårig erfarenhet hos en av världens största kontraktstillverkare av det som kallas Value
Engineering, VE, startas nu en konsultverksamhet inom elektronikutveckling med VE som specialitet.
”I ett konjunkturläge som gör marknaden extra priskänslig, är det än viktigare att företag ser över sin
produktportfölj och kontinerligt arbetar för att bibehålla en attraktiv kostnadsnivå på sina produkter.
Med vår breda erfarenhet av volymprodukter och kostnadsrationaliseringar inom allt från telekom till
kaffebryggare kan vi hjälpa våra kunder till högre lönsamhet”, säger Håkan Dahlbom på AsiusTech.
”För att hålla sig ajour med utvecklingen på elektronikområdet är det också viktigt att kontinuerligt
delta i utvecklingsprojekt. Vi kommer därför alltid parallellt med VE-analyser, att arbeta som
specialister med elektronikutveckling på konsultbasis”, fortsätter Håkan.
Bolagets anställda har en lång bakgrund från konsultvärlden där Håkan var en av pionjärerna på
området och startade sitt första elektronikkonsultbolag redan på det sena 70-talet. Med sin erfarenhet
kan bolaget ansvara för hela eller del av utvecklingsprocessen, från idé till framtagning av prototyper
och färdiga produkter. Bolaget har också ett gediget nätverk av kontakter bland både konsultföretag,
enskilda experter, komponentleverantörer och EMS-företag.

Om AsiusTech
AsiusTech är etablerat i Stockholm och Göteborg. Bolaget har i starten tre anställda och har
ett brett kontaktnät med starka partners inom branchen.
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