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Werknemers Sony Ericsson starten nieuw bedrijf
onder de naam “Tonalite”
Sinds kort is Emmen een nieuw innovatief bedrijf rijker: Tonalite.
Het bedrijf is opgericht door een aantal werknemers die voorheen bij de
Sony Ericsson vestiging in Emmen werkten. Het team kan bogen op een
jarenlange ervaring in het ontwikkelen van draadloze producten. De eerste
Bluetooth producten die in 1999 op de markt verschenen, werden
ontwikkeld in Emmen. De uitvinder van Bluetooth, Jaap Haartsen, zal bij
Tonalite de functie van CTO vervullen.
Tonalite gaat zich toeleggen op het ontwikkelen en produceren van innovatieve,
draagbare en draadloze consumenten producten voor spraak-, muziek- en
informatieweergave. Deze producten bieden toegevoegde waarde aan
persoonlijke communicatie- en informatieverwerkingsapparatuur zoals mobiele
telefoons, headsets, draagbare muziekspelers, game consoles, netbooks, laptops,
enzovoort.
De bedrijfsactiviteiten van Tonalite bestrijken de volledige ’product life cycle’
wat inhoudt het creëren, ontwikkelen, produceren, vermarkten en verkopen van
producten. Tonalite vertaalt de consument behoefte in technische oplossingen
en nieuwe producten. Het bedrijf werkt hierbij nauw samen met
technologieleveranciers en productiebedrijven uit zowel binnen- als buitenland.
Klanten zijn bedrijven die wereldleidend zijn op het gebied van consumenten
electronica en telecommunicatie.
Tonalite is een technisch hoogwaardig en innovatief bedrijf met een competent
team en start met 28 medewerkers. Het bedrijf verwacht op de middellange
termijn door te kunnen groeien naar circa 35 medewerkers.
De gemeente Emmen is bijzonder verheugd met dit initiatief en ziet de
oprichting als een belangrijke bijdrage voor het behoud van hoogwaardige,
innovatieve, werkgelegenheid en een stimulans voor de regionale economie.
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