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DIRA Teknologiprisen uddeles hvert år til et nyt og unikt produkt, som er et resultat af udnyttelse af
ny teknologi.
Gennem den gode historie skal DIRA Teknologiprisen øge kendskabet til nye teknologiske
muligheder og inspirere robot- og automationsbranchen til udvikling af nye, innovative produkter.
DIRA Teknologiprisen blev uddelt for første gang i 2019 som supplement til DIRAs oprindelige,
traditionsrige pris, DIRA Automationsprisen, som årligt bliver overrakt til en dansk slutbruger, der på
inspirerende vis har automatiseret en proces med robotteknologi.

HVAD ER KRAVENE TIL TEKNOLOGIEN?

For at kunne indstille sit produkt til DIRA Teknologiprisen skal produktet kunne købes og leveres til
danske kunder inden for seks måneder.
Produktet skal derudover være med til at berige den danske robot- og automationsbranche.
Endeligt skal produktet også kunne fremvises til DIRA Business.

HVEM KAN INDSTILLE TIL DIRA TEKNOLOGIPRISEN?

Alle kan indstille til DIRA Teknologiprisen med undtagelse af jurymedlemmer, Medlemmer af
juryen kan dog godt opfordre virksomheder til at indstille.

BEDØMMELSE

I bedømmelsen indgår, udover overstående krav, følgende kriterier:
1. Nyhedsværdi - i hvilken grad adskiller produktet sig fra andre eksisterende produkter? Er det et
nyt produkt eller en inkrementel udvikling af et eksisterende produkt?
2. Teknologien - hvor banebrydende er teknologien samt anvendelsen af den? Er det en ny
teknologi eller kombination af teknologier?
3. Potentialet - hvor stort er markedet for produktet? Og er produktet skalerbart?
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PROCES OG FRISTER

Indstillingen modtages i perioden fra foregående prisoverrækkelse til DIRA Business/ROBOTBRAG
og til det efterfølgende. Deadline er i år den 14. maj 2021.
Der offentliggøres tre nominerede i juni 2021.
De nominerede skal fremvise deres produkt på DIRA Business/ROBOTBRAG og får en stand på
fire kvadratmeter uden beregning. På samme dag som DIRA Business/ROBOTBRAG afholdes,
skal hver af de nominerede desuden pitche deres produkt for juryen, hvorefter juryen voterer. Om
aftenen til DIRA Business festmiddag, hvor alle de nominerede kan deltage med to personer uden
beregning, skal de nominerede pitche deres produkt for deltagerne.
DIRA Teknologiprisen overrækkes til vinderen på DIRA Business/ROBOTBRAG.

JURYENS SAMMENSÆTNING

Juryen består af et antal faste medlemmer, der repræsenterer entreprenørskab, presse,
interesseorganisationer samt industrien:
- Lasse Kieffer, tidligere stifter af Purple Robotics
- Bjørn Godske, journalist på Ingeniøren
- John Christiansen, Head of R&D Automation hos LEGO
- Claus Thorup Albjerg, erhvervskundechef i Vækstfonden
DIRA-sekretariatet udpeger juryen efter drøftelse med bestyrelsen. DIRA-sekretariatet er ikke
en del af juryen og er ikke med til at bedømme de indstillede. DIRA-sekretariatet deltager dog
i jurymøder som facilitator, og for at sikre at processen og evalueringen af de indstillede følger
kriterierne for DIRA Teknologiprisen.

LÆS MERE

Læs om den aktuelle pris på www.dira.dk

VINDERE
TIDLIGERE VINDERE AF DIRA TEKNOLOGIPRISEN

2019: ENABLED ROBOTICS
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