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EMNE : Produktion af diverse 
mekanikdele til ny  produkt-
familie, herunder bl.a. tasta-
turer, fjedre og forædlede 
plastdele. 

VIRKSOMHEDEN : Widex A/S er en glo-

balt anerkendt og solid, dansk familie 

ejet virksomhed, der arbejder indenfor 

udvikling, produktion og markedsføring 

af høreapparater og tilhørende produk-

ter.

PRODUKT : Ny familie af trådløse tilbe-

hørsprodukter til høreapparater.

BESKRIVELSE : Widex A/S bygger på en 

lang og stærk tradition for at håndtere 

udvikling og produktion af  nye pro-

dukter i eget hus. Dette afspejles i sær-

deleshed i deres nye domicil fra 2010, 

i Vassingerød, hvor ikke kun udvik-

ling, fremstilling og montage, men selv 

generering af varme og strøm holdes 

indenfor egen matrikel. 

I forbindelse med udviklingen af en 

ny serie af tilbehør, blev det dog klart 

at både udvikling og fremstilling af de 

mekaniske dele til disse, med fordel 

kunne lægges hos eksterne partnere. 

Dette for at kunne bibeholde det inter-

ne fokus på kerneområderne elektronik 

og selve høreapparatet.

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTET :

LM•Projects kom i kontakt med Widex 

A/S allerede tidligt i forløbet, og bidrog 

med sparring i en stor del af udviklings-

fasen. Dermed havde vi de bedste for-

udsætninger for at imødekomme Widex 

A/S' krav til implementering og produk-

tion.

Med en tæt udviklings- og leveringsplan 

for de 3 produkter i serien, var det ene 

produkt knapt frigivet før det næste 

ramte de normalt kritiske faser som 

0-serier, løbende modifikationer, test og 

godkendelser. Med en stor efterspørgsel 

fra markedet på de nye produkter, var 

der efterfølgende også krav om hurtig 

og pålidelig levering.

I en tæt dialog mellem Widex A/S, ud-

viklingshuset og LM•Projects, og i pe-

rioder med intensive forløb side om side 

med de lokale kræfter i Asien, er pro-

dukterne nu lanceret. Igennem vores 

stærke og tillidsfulde samarbejde er 

der i mellemtiden også skabt forståelse 

og vej for andre nye projekter mellem 

LM•Projects og Widex A/S.

KUNDE : Widex A/SVIRKSOMHEDENS KRAV 

TIL EN LØSNINGSMODEL :  

•	 Seriøs	partner	med	

en	solid	viden	omkring	

produktion	af	mekanik	

dele	og	et	fokus	på	

kundens	behov.

•	 Lave	priser	baseret	

på	produktion	i	Asien

•	 Lokal	kontakt	i	

Danmark,	som	kan	

håndtere	og	styre	de	

nødvendige	under-

leverandører	i	Asien		

•	 Stor	fleksibilitet	og	

høj	hastighed	i	såvel	

implementeringsfasen,	

som	produktion,	uden	

at	gå	på	kompromis	

med	kvaliteten. 


