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Enersize erhåller order på utrustning från 
koreansk partner

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) har erhållit en order från sin nya 
sydkoreanska partner Das Korea ###### (“Das Korea”) för utrustning som används 
tillsammans med Enersizes Software-as-a-Service (“SaaS”) plattform Compressed Air Services 
för energioptimering av industriell tryckluft. Ordervärdet uppgår till ca. 13 000 EUR, och 
beställningen är ett av de första stegen ny partner till Enersize behöver ta under 
onboardingprocessen.

Enersize har utvecklat en onboardingprocess för nya partners, där ett av de första stegen är att 
partnern beställer nödvändig utrustning för att kunna använda Compressed Air Services. Den 22 
juli rapporterade Enersize att de . Som väntat följer tecknat ett partnerskapsavtal med Das Korea
Das Korea onboardingprocessen och beställer en första uppsättning av utrustning för att komma 
igång. Das Korea skapar därmed förutsättningar för Enersize att genomföra utbildning för Das 
Koreas personal, vilket behövs inför kommande pilotprojekt.

Förra året omsatte   motsvarande 300 MSEK och de har en utbildad personalstyrka av Das Korea
fältservicetekniker. Das Korea kommer att få nya intäktsströmmar genom att använda Enersize’s 
onlinetjänster och kunder i Sydkorea kommer att kunna sänka sin energiförbrukning, 
koldioxidutsläpp och kostnader, samtidigt som Enersize ökar sina intäkter från Compressed Air 
Services.

“Onboardingprocessen för partners ger förutsättning att öka takten och kvaliteten under uppstarten, 
”vilket är viktigt eftersom Enersize främst växer genom sin nya partnermodell , säger Anders Sjögren, 

VD för Enersize

Om Das Korea

Das Korea grundades 2001 som en franchise till Schneider Electric och har vuxit genom 
franchising med flera andra internationella ledande företag, såsom Weidmüller, Pizzato, Wohner 
och Pilz, och har ökat omsättningen stadigt sedan starten. 2016 startade företaget en viktig affär 
med Samsung SDI. Das Korea är ISO 9001- och 14001-certifierat och syftar till att bli en komplett 
leverantör av lösningar för smarta fabriker.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

https://enersize.com/mfn_news/enersize-tecknar-partnerskapsavtal-med-sydkoreanska-das-korea/
https://daskorea.co.kr/shop/main/index.php
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Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra 
energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika 
kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli 
världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för 
kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet 
från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 
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