
Innovation Industries investeert in ATO-GEAR  

Eindhoven, Nederland – januari 2020 – Het onafhankelijke Nederlandse high-tech fonds 

Innovation Industries investeert in de ontwikkelaar van sportieve wearables ATO-GEAR. Om de 

versnelde marktintroductie van de door ATO-GEAR ontwikkelde ARION mogelijk te maken, 

hebben ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en een consortium van business 

angels in deze nieuwe investeringsronde hun geïnvesteerde kapitaal verhoogd. 

De door ATO-GEAR ontwikkelde ARION is een ultra-dunne drukgevoelige inlegzool met 

motion-tracking pods die unieke biomechanische modellen en algoritmes aansturen die de 

prestaties van hardlopers en hardloopschoenen analyseren. ARION’s kunstmatige intelligentie, 

die is verwerkt in de software van het product, is in staat om hardlopers te coachen en real-time 

feedback te geven om techniek en prestaties te verbeteren en blessures te voorkomen. 

Met ARION kunnen klanten ook worden geholpen bij de selectie van hardloopschoenen 

gebaseerd op een persoonlijke hardloop-profiel. Bovendien wordt ATO-GEAR’s data gebruikt 

om software te ontwikkelen en diensten aan te bieden aan schoenfabrikanten en andere 

industriepartners om merkbinding en productontwikkeling te faciliteren en nieuwe innovatieve 

markten te bedienen. 

ATO-GEAR’s ambitie is om wereldwijd het grootste platform te worden voor expertise en inzicht 

in beweging van het menselijk lichaam. De nieuwe investering wordt gebruikt om de organisatie 

op te schalen en een versnelde commerciële uitrol mogelijk te maken. Daarnaast werkt ATO-

GEAR aan de verbetering en uitbreiding van biomechanische modellen en algoritmen om de 

mogelijkheden van de applicatie te verbreden. 

“Innovation Industries is een fonds dat investeert in technologie gedreven ondernemingen. Wij 

zijn verheugd dat we ze nu aan boord hebben, omdat we een gemeenschappelijke visie hebben 

op de ontwikkeling van ons platform,” zegt Andrew Statham, CEO van ATO-GEAR. “Met de 

ondersteuning van Innovation Industries is het mogelijk om groei te versnellen en geavanceerde 

bewegingswetenschappen toegankelijk te maken voor sportliefhebbers over de hele wereld.” 

Nard Sintenie, Partner bij Innovation Industries: “We zijn enthousiast over onze investering in 

ATO-GEAR, dat vooroploopt in het analyseren van prestaties van hardlopers en 

hardloopschoenen. We kijken uit naar de samenwerking met het managementteam om 

commercieel op te schalen en nieuwe applicaties te ontwikkelen.” 

-Einde van het persbericht- 

 



 

Voor de redactie: 

Over ATO-GEAR 

ATO-GEAR is een snelgroeiend sporttechnologiebedrijf dat draagbare elektronica ontwerpt en 

produceert. De zeer innovatieve hardware-oplossingen van ATO-GEAR, zoals de flinterdunne 

drukgevoelige binnenzool ARION, gecombineerd met een verscheidenheid aan apps en 

dashboards, vormen de basis van een breed scala aan toepassingen op verschillende 

gebieden. ATO-GEAR is actief in zowel B2C- als B2B-markten en heeft wereldwijd een 

veelzijdig klantenbestand opgezet, waaronder hardlopers, coaches, schoenenfabrikanten, 

universiteiten en klinieken. 

ATO-GEAR is winnaar van tal van onderscheidingen en innovatieprijzen, waaronder de 2017 

Runner's World Editor's Pick Award, de Dutch Sports Innovation Prize, de 2018 Yahoo Sports 

Technology Award en de 2019 Wearable Technology Innovation World Cup Series. 

Voor meer informatie kijk op www.arion.run of neem contact op met: 

Andrew Statham 

M: +31 (0)6 38 76 01 91 

E: andrew.statham@ato-gear.com  

Over Innovation Industries 

Innovation Industries is een onafhankelijke verstrekker van risicokapitaal en strategische 

ondersteuning voor Nederlandse hightech-, medtech- en agri- & foodtech-bedrijven met 

innovatieve gepatenteerde technologie, die oplossingen bieden voor bestaande en nieuwe 

markten. Innovation Industries gebruikt een marktgedreven aanpak om op lange termijn waarde 

te creëren voor start-ups en scale-ups in de hightech sector. 

Voor meer informatie kijk op www.innovationindustries.com of neem contact op met: 

Nard Sintenie 

E: ns@innovationindustries.com 

M: +31 6 10 01 10 72 
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