Dansk cykellås skal til udlandet efter Donkey Republic vinder guldæg
D. 18 august 2015 kunne den unge delecykelvirksomhed Donkey Republic kalde sig
vinder af Guldæg, den danske IT-iværksætterkonkurrence sponsoret af bl.a. Saxo
Bank. Det betyder at virksomheden allerede i september skal til Tel Aviv og vise
deres unikke cykellås frem til interessede i den israelske hovedstad, sammen med
vindere af Guldæg fra 20 andre lande.
Donkey Republic vandt d. 18 august Guldæg 2015, baseret på et velfungerende, godt produkt, et
stærkt og passioneret team og en genial idé, lød det fra juryen. Et vigtigt blåstempel for
virksomheden, der står midt i en rivende udvikling.
Cykeldrengene, som de nu kaldes, har siden april haft de første cykler på gaden og siden da er der
samlet kørt mere end 3000 ture på Donkey cykler. Donkey Republics cykellås gør det muligt at
arbejde med delecykler på en helt ny måde. Cyklen finder man nemlig via sin smartphone, og
låsen låses op igennem app’en. På den måde undgår man tunge docking stationer, men kan
istedet nemt stille cyklen fra sig. Når cyklen bliver låst stopper den helt automatisk med at trække
penge fra brugeren.
“At vinde Guldæg betyder rigtig meget. Vi har stor respekt for den jury der har bedømt os i dag, og
det er meget stort at de ser det samme potentiale i vores virksomhed som vi selv gør”, siger Erdem
Ovacik, medstifter af Donkey Republic.
Lancering af delecykler i Roskilde
Dagene er travle hos Donkey Republic, for udover at planlægge turen til Tel Aviv lancerer
drengene deres bycykelsystem i Roskilde d. 28 august, hvor de vil placere i alt 70 cykler tre
forskellige steder i Roskilde, til gavn for både pendlere, lokale og turister.
På dagen vil Donkey Republic stå på forskellige lokationer i Roskilde, og dele bl.a. is ud til de
nysgerrige, der mens de nyder desserten kan teste app’en.
Donkey Republic har allerede cykler placeret flere forskellige steder i og omkring København.

Fakta:
Den elektroniske cykellås kan monteres direkte på de fleste typer cykelstel. Låsen
kommunikerer via en bluetooth-chip med brugernes mobiltelefon igennem en app.
Brugerne henter Donkey Republic app’en til iOS. Første gang de logger på med app’en, oplyser
de e-mailadresse, navn og betalingskort-oplysninger. Herefter skal brugeren bare åbne app’en
for at se, hvor der er en cykel og leje den.
Donkey Republic er et dansk start-up firma bestående af personer med en baggrund i teknologi,
app & data-løsninger og cykler. Firmaet har selv udviklet teknologien, software og hardware i
løsningen.
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