Om FORCE Technology

FORCE Technology
Vi omsætter højt specialiseret teknologisk viden til innovative, praktiske og
værdiskabende løsninger for kunder i alle brancher og i det offentlige.

FORCE Technology er en international
teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed, der med base i Skandinavien
sætter et globalt aftryk. Med en stærk
infrastruktur af faciliteter og kompetencer
rådgiver og servicerer vi kunder globalt
inden for blandt andre energi- og miljøsektoren, elektronikindustrien, medicoindustrien, fødevareindustrien, olie- og
gasindustrien samt den maritime
industri.
Vi har afdelinger i Danmark, Norge,
Sverige, Singapore, Kina og de Forenede
Arabiske Emirate.

Forretningsområder
Acoustics & SenseLab
Audit & business development
Certification
Clean air technologies
Digital asset-integrity solutions
Gas flow technology
IoT, Data Services & Innovation
Maritime industry
Materials- & product testing
Materials, engineering & industrial processes
Metrology
NDT services
Product compliance

Som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed er vi dedikeret til at udvikle
og anvende nye teknologier og ny viden
til gavn for de danske virksomheder og
det danske samfund.

Products
Subsea & ammonia
Training
Welding & pressurised equipment

50 %+

70+

9.000+

INTERNATIONAL OMSÆTNING

LANDE

KUNDER

Mere end halvdelen af FORCE Technologys
omsætning stammer fra internationale kunder
igennem eksport eller udenlandske aktiviteter.

FORCE Technology servicerer kunder fra mere
end 70 forskellige lande fordelt over alle verdensdele.

FORCE Technology servicerer hvert år tusindvis
af danske og internationale kunder, private og
offentlige.

50+

450+

SAMARBEJDSPROJEKTER

DISCIPLINER

UNIKKE FACILITETER

FORCE Technology samarbejder med alle danske og en lang række internationale universiteter, der sikrer vores kunder adgang til fremtidig
teknologi og viden og holder os på forkant af
den teknologiske udvikling.

FORCE Technology består af forretningsområder med dybe fagspecialer, der servicerer
kunderne fra den første idé, gennem udvikling
og prøvning til certificering og inspektion.

FORCE Technology besidder en af Skandinaviens største samlinger af unikke faciliteter og
laboratorier, der bl.a. sikrer prøvning, demonstration og dokumentation af nye teknologier
og produkter.

150+

35+

5.000+

1.100

NYE FOU-PROJEKTER

KURSISTER

MEDARBEJDERE

Årligt igangsætter vi mere end 35 nye forsknings- og udviklingsprojekter inden for bl.a. IoT,
materialeteknologi, bioenergi, elektronik og
sensorteknologier.

Vi spreder vores viden igennem mere end 400
kurser og arrangementer årligt samt til de
mere end 700 virksomheder i vores netværk og
faglige klubber.

• Dr. og ph.d. — 4 %
• Kandidatgrad — 24 %
• Øvrigt teknisk personale — 51 %
• Øvrigt ikke teknisk personale — 21 %

FORCE Technology
Hovedkontor
Park Allé 345
2605 Brøndby
Danmark
Tlf. +45 43 25 00 00
Fax +45 43 25 00 10
info@forcetechnology.dk
forcetechnology.dk
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