
ICR3ATE, R&D partner voor prototype-ontwikkeling

ICR3ATE is R&D partner voor slimme producten, elektronica en software in het
Internet of Things (IoT) tijdperk. ICR3ATE helpt startups, MKB’ers, corporates en 
overheidsorganisaties die hun product of dienst willen materialiseren. We doen 
dit in ons high tech lab en ontwikkelen prototypes op het gebied van mechanica, 
elektronica en software. Van idee of concept naar een werkend prototype.

Hoe wij helpen
In ons high tech lab zetten we verschillende mechanische en elektronische 
apparaten in om fysieke producten te ontwikkelen, zoals met de hulp van 
3D-printers, lasersnijders, waterstraalsnijders en simulatie & visualisatie. 
Maar ook op softwaregebied is ICR3ATE partner van verschillende organisaties. 
Met behulp van IoT en AI ontwikkelen wij slimme producten en diensten.

One stop shop
Wij werken met opdrachtgevers die de prototype-ontwikkeling willen uitbesteden
bij één organisatie. Door ons high tech lab en team van verschillende specialisten, 
projectmanagers en een specialistisch internationaal netwerk, helpen wij jou met
met het materialiseren van jouw idee. Hoe disruptief jouw idee ook is.

Gaan we samen voor co-creatie?
ICR3ATE is R&D partner en daarom werken wij onder andere met co-creatie. Dat
betekent dat wij onze faciliteiten met je delen en voortdurend in contact staan. 
Of leun achterover in de opdrachtgeversrol en wij nemen alles uit handen.
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Als R&D partner ben je geneigd om alle activiteiten in de supply chain op je te 
nemen. Maar wij hebben bewust gekozen om dit niet te doen.

:LM�ULFKWHQ�RQV�VSHFLȴHN�RS�prototyping. 
Dit hebben we onderverdeeld in 4 stappen
uit het innovatie- en ontwikkeltraject:

1. Ideation
���6SHFLȴFDWLRQ
3. Prototyping
4. Manufacturing

Op deze manier zijn wij een one stop shop
voor de techniek van jouw prototype. Wij bemoeien 
ons niet met de commercialisatie en productie op grote schaal. 

Wat levert een prototype jou op?
Met een prototype heb je een tastbaar, werkend product. Hiermee overtuig je
anderen veel sterker dan met een idee of concept. Ook verklein je risico’s van 
productontwikkeling: krijg sneller feedback over een mogelijk marktsucces met
een werkend prototype in plaats van grootschalige productontwikkeling. Ervaar 
de voordelen van een one stop shop bij ons. Zo hoef je niet met meerdere
partners tegelijk te schakelen en blijft de prototype-ontwikkeling overzichtelijk.

Welke vraag mogen beantwoorden?
2I�EHQ�MH�HQWKRXVLDVW�JHZRUGHQ�HQ�ZLO�MH�HHQV�NRɝH�GULQNHQ�RP�GH�
mogelijkheden te bespreken? Scan de QR-code of neem contact op met ons.
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