
 

Intech International A/S i Brønderslev er en virksomhed, der udvikler, producerer og forhandler 

produkter til b.la. levnedsmiddel- og fiskeindustrien. Virksomhedens adm. direktør Carsten 

Trudslev har en mangeårig erhvervskarriere, hvor idéer til nye produkter og innovation ofte har 

været katalysator til at skabe salgsbare produkter. 

 

Carsten Trudslev, der er afbildet til venstre, kom til Intech International i år 

2012, og siden da har alle virksomhedens medarbejdere arbejdet hårdt for at 

udvide forretningsområderne og øge antallet af eksportmarkeder.  

Netop opbygnings- og udviklingsfasen i en virksomhed er spændende,  

mener Carsten Trudslev. Senest har man udviklet og patenteret 

bakkedispensersystemet Intray, der fx kan anvendes til at pakke kød i  

bakker på slagterier på en hurtig og hygiejnisk måde.    

Da man i Intech International A/S fik idéen til Intray systemet, så var det afgørende for hvor 

mange penge og ressourcer man ville investere i produktet, om det kunne patenteres eller ej. 

Da det så heldigvis lykkedes at patentere produktet, så blev der gjort mange tiltag indenfor 

eksportfremstød og markedsføring af produktet. Uden et patenteret produkt, kan man i mange 

tilfælde ifølge Carsten Trudslev være tvunget til at konkurrere udelukkende på pris. 

  

                               

 

Carsten Trudslev fortæller desuden, at hvis man producerer produkter til fødevareindustrien, så 

er kravene til kvalitet og overholdelse af hygiejnekrav steget løbende de sidste 20 år. Derfor er 

udvikling af nye produkter til denne industri ofte særdeles tidskrævende. 

Da man i sin tid hos Intech International valgte at udvikle Intray systemet, så satte man en 

medarbejder på opgaven, der ikke havde noget foregående kendskab til 

bakkedispensersystemer. Dette var et bevidst valg for at undgå at man tænkte i traditionelle 

løsningsmuligheder. For at være innovativ må man kunne tænke ud af boksen,  

mener Carsten Trudslev. 

Hos Intech International står udviklingen ikke stille. Der er travlt i virksomheden med blandt 

andet at udvikle nye innovative produktidéer samt at opdyrke nye eksportmarkeder. Patent Nord 

ApS ønsker Intech International A/S held og lykke i deres videre udvikling.  


