Doorsturen

Innotek verwelkomt twee nieuwe bedrijven in Technologiehuizen
Het softwarebedrijf Ronin Technologies heeft zijn intrek genomen in het Technologiehuis in Mol,
terwijl de industrieel-technisch dienstverlener Madolex zijn aanwezigheid heeft uitgebreid met een
bijkomende vestiging in het Technologiehuis in Geel.
Ronin Technologies is een softwarebedrijf dat een app ontwikkelt om nieuwe contacten te leggen
via een virtuele wereld, gebaseerd op geolocatie en profile matching. Kandidaten kunnen zich op
drie verschillende manieren aanmelden: in een dating, social of business mode. Het gebruik van
de app zal vaak gelinkt worden met events, zodat gebruikers bijvoorbeeld op een technische
beurs een zakenpartner kunnen vinden. Momenteel is er een teaser website (www.dipitys.com) en
is het de bedoeling deze zomer live te gaan.
“Wij zijn heel tevreden over ons kantoor in het Technologiehuis in Mol”, vertelt medeoprichter Ann
Holvoet, “de locatie werkt heel inspirerend en het gebouw is echt state of the art. Het is zeer
gebruiksvriendelijk en er zijn veel gemeenschappelijke diensten waarvan we tegen een spotprijs
gebruik kunnen maken.”
Madolex biedt een gespecialiseerd en uniek dienstverleningsconcept aan in een industrieeltechnische arbeidsmarkt. De onderneming richt zich op het tewerkstellen van technisch
personeel in vast dienstverband of op freelance projectbasis en is actief in een hele waaier aan
sectoren: voeding, automotive, farmacie ...
“Wij werken sterk regionaal, vandaar dat we in functie van onze bestaande klanten op zoek
gingen naar een locatie in Geel”, verduidelijkt bedrijfsleider Olav Bult. Madolex heeft daarnaast
nog vestigingen in Genk, Nederland, Duitsland en Tsjechië. “Het Technologiehuis in Geel is
perfect geschikt voor onze behoeften: goede voorzieningen, uitstekende omgeving en vooral het
contact met andere innoverende bedrijven is een enorm pluspunt.” www.madolex.be
De Technologiehuizen van Innotek stellen kantoor- en laboruimte ter beschikking van starters en
bedrijven. Naast kantoor- en laboruimte kan u er ook terecht voor telewerkplekken,
postbusadressen en vergaderzalen. Neem gerust contact op met Erik Degroof (edg@innotek.be,
014 570 574) voor meer informatie.
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