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Greenely och Svensk
Fastighetsförmedling gör hemmet mer
energismart
-Vi vill underlätta för våra kunder att följa och påverka sin energiförbrukning
– för att hushålla med såväl pengar som miljö, säger Johanna Gavefalk,
marknadschef på Svensk Fastighetsförmedling. Med en smart och
användarvänlig app blir detta så mycket enklare och roligare.

Appen Greenely visualiserar och analyserar användarnas energibeteende.

Förbrukningsdata laddas automatiskt ned till appen och användare kan enkelt
följa sin elanvändning över tid. Tjänsten analyserar olika datakällor och
jämför hushållen med likvärdiga hushåll samt beräknar hushållets
besparingspotential. Användarna får se trendanalyser över deras
elförbrukning och kan därefter upprätta en skräddarsydd plan samt följa sin
besparing.
-Studier har visat att intresset för energianvändningen i hemmet, och viljan
till beteendeförändring, är som störst när man flyttar till en ny bostad. Detta
samarbete ger oss därför en unik möjlighet att hjälpa nya bostadsägare få
insikter kring vilka investeringsåtgärder som lämpar sig för deras hem samt
en känsla av trygghet kring deras hems energianvändning, säger Mohammed
Al Abassi, Marknadsansvarig på Greenely AB.

Greenelys mobilapp finns tillgänglig att ladda ner kostnadsfritt via denna
länk.
För ytterligare information, kontakta:
Kicki Erkers, presskontakt
Mail: kicki.erkers@svenskfast.se
Mobil: 072-570 56 18

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala
bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela
landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har
företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2016
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 30 000 bostäder till ett värde
av 62 miljarder kronor. Sedan 1937 har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. 2016 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget.
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