Cre8tek fejrer 10-års jubilæum
Det er 10 år siden, at vores rejse startede. Den 1. februar 2011 var dagen, hvor vi tog de første spadestik
til vores dansk-kinesiske EMS-virksomhed, Cre8tek.

Her 10 år efter ser vi tilbage
på en fantastisk rejse. En rejse der har banet vejen for, at
vi i dag er en anerkendt onestop-shop EMS kontraktproducent. Med kunderne i
fokus udvikler og producerer
Cre8tek elektronik- og belysningsprodukter for firmaer i
hele verden.

Sådan startede vi ud

Cre8tek startede som et
udviklingshus med projektledelse i Danmark og udviklingsafdelingen i Kina - tæt
på kundernes producenter.
Således sikrede vi en sikker
og effektiv dialog og kommunikation - fra kundens idé
om et produkt til produktion
og levering. Vi havde kun
egne kontorfaciliteter, som
omfattede: Udviklingsafdeling, Supply Chain Management, Teknisk projektledelse
og administration.

Rejsen tog fart

På opfordring fra kunder - og
efterhånden som vores forretning udviklede sig - etablerede vi vores egen samlefabrik. Senere etablerede vi
også vores eget værktøjsmageri, sprøjtestøberi og
trykstøberi.

I efteråret 2017 flyttede vi
alle afdelinger sammen på
én lokation og fik en stor logistikmæssig besparelse. Vi
var samtidig meget bevidste
om vigtigheden af en kontinuitet i medarbejderstaben
samt at tilskynde til tværfagligt samarbejde i projekterne. Vi valgte derfor bl.a.
at indrette vores nye kontorfaciliteter som et åbent kontormiljø med skandinavisk
indretning.
Samtidig var vores projektafdeling i Kina udviklet i en
sådan grad, at den daglige
kundeprojektledelse gik fra
at være håndteret fra Danmark til at blive håndteret fra
Kina. Derfor valgte vi over en
periode at nedlægge vores
salgs- og projektafdelinger
i København og München.
I stedet fokuserede vi på

”

vores kunder, mens vores
kunder kan fokusere på at
udtænke nye produktideer
og afsætte de produkter, der
allerede er i produktion. I øjeblikket ser vi store muligheder i IoT og 5G-teknologien,
hvor vi allerede har igangværende projekter og produkter.

EOT - Morgendagens
elektronikprodukter

Her ses alle ansvarshavende i Cre8tek Danmark (baggrunden)
og Cre8tek Kina (forgrunden).

forretningsudvikling og kundesupport fra vores kontor i
Hjørring. Dette styrkede dialogen og kommunikationen
med kunderne i yderligere
grad.

Vi øger vores fokus
på levering af
Box-build løsninger

processer, der hører herunder - løser vi også nogle produktionsopgaver på nogle få
designprodukter, der ikke indeholder elektronik. Fortsat
køres projektafviklingen og
produktionsordrer i direkte
dialog mellem kunderne og
vores afdeling i Kina.

Vores fremtid

Vi vil øge vores fokus på at
tilbyde vores nuværende og
nye kunder box-build-løsninger. Således at vi udvikler
og producerer komplette
og salgsklare produkter for

Vi har altid for øje at udvikle
os yderligere og hjælpe andre virksomheder med morgendagens elektronik- og
mekanikmuligheder. Derfor
deltager vi også i EOT-messen 2021, hvor vi sammen
med en række andre innovative elektronikvirksomheder
kan vise et udpluk af de projekter og de nye tendenser, vi
oplever i branchen. Vi glæder
os samtidig til at dele vores
erfaringer fra de første 10 år
i branchen.

Tak til alle vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere for
de første 10 år.

Vi flyttede vores fokus fra
komponent-design og komponentproduktion til udvikling af komplette box-build
produkter og produktion heraf.

10 år senere
- Kunderne har stadig
højeste prioritet

CEO Danmark, Poul Dørup Olesen, og CEO Kina, Yilin Pei,
tilser produktionen i Kina.

Vi har fortsat fokus på elektronikprodukter i forbrugersegmentet og i det semiprofessionelle segment. Det
gælder f.eks. logistikbranchen, POS-branchen (Point
of sales) og belysningsbranchen. Med vores kompetencer inden for apparatmekanik - og de materialer samt

Billede af CEO Kina, Yilin Pei, og Cre8tek-medarbejdere i det åbne kontormiljø
med skandinavisk indretning.

