Heimgard Technologies inngår avtale med svenske Sappa
Telekomselskapet Sappa skal selge produkter fra Heimgard Technologies under eget
merkenavn i det svenske markedet.
-

Sappa er en av de første større telekomoperatørene i Sverige som nå tilbyr tjenester
for smarte hjem til sine kunder og det ligger stort potensiale her. Sappa er en perfekt
partner for oss og vi ser frem til å utvikle det svenske markedet sammen med dem,
sier Lars Jervan, CEO i Heimgard Technologies.

Heimgard Technologies er resultatet av en nylig sammenslåing av selskapene Home Control,
Ping Communication og Jensen of Scandinavia. Totalt har selskapet investert over 150
millioner kroner i produktutvikling og i en ny software-plattform. Ambisjonen er å være
Nordens ledende leverandør av smarte hjem.
Sappa er en svensk telekomoperatør med hovedkontor i Gøteborg. De leverer bredbånd, TV,
digitale omsorgstjenester og telefoni til en betydelig og raskt voksende andel av Sveriges
husholdninger. Gjennom white-label-avtalen med Heimgard vil Sappas kunder kunne samle
alle tjenester under sammen tak.
–

Vi fortsetter å lansere produkter og tjenester som etterspørres av våre kunder. Vi har
kundens behov i fokus i alt vi gjør, og visjonen er at Sappa skal bli Sveriges mest
kundevennlige selskap. Det er viktig at vi vokser sammen med partnere som deler
våre ambisjoner, og det gjorde Heimgard til en naturlig partner for oss i dette
segmentet, sier Hasse Svensson, administrerende direktør i Sappa.

Heimgards løsninger er svært brukervennlige, og selskapet har stort fokus på sikkerhet og
personvern.
–

Markedet for smarte hjem står foran et stort gjennombrudd og vi venter en kraftig
vekst i årene som kommer. I dag gir smarte hjem deg muligheten til å for eksempel
optimalisere og kontrollere strømforbruket, sikre huset med alarm, kamera og
nøkkelfrie løsninger. Men utviklingen har bare så vidt begynt og i fremtiden vil
hjemmene inneholde teknologi du ikke visste du trengte, sier Lars Jervan

Heimgard Technologies AS
Selskapets visjon er å bli den ledende leverandøren av smarthusløsninger for
husholdninger. Løsningen gjør at Heimgard Technologies med én enkel smartboks kan tilby WiFi dekning, smarthus og andre nyttige tjenester. Det ligger også
et stort potensial i allerede installert utstyr i de tusen hjem som kan gjøres
smarte med Heimgard Technologies’ software. Alle hjem kan bli smarte, og
Heimgard Technologies er her for å realisere dette.
www.heimgardtechnologies.com

Kontakt:
Solfrid Harbu
Chief Marketing Officer
+47 951 04 077
Solfrid.harbu@heimgard.com

