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Enersize - Nya certifierade Q+professionals

Enersize partner Momentum har certifierat ytterligare fyra Q+professionals i en satsning mot 
optimeringsstöd till sina industrikunder.

Enersize välkomnar ytterligare fyra tekniker från Momentum in bland gruppen av certifierade 
Q+professionals som är Enersize partnerutbildningsprogram. 
Samtliga som genomgår denna certifiering är behöriga att arbeta mot slutkund med våra system 
och har en avancerad kunskap om hur man kan hjälpa industriella kunder att göra undersökningar 
och planera förbättringar på deras system.

“Jag som partneransvarig och som har regelbunden dialog med våra partners ser att intresset ökat 
och detta är personal som ska arbeta inom region mitt. Region Norr är på gång och där finns 
mycket industri som så klart är ett bra underlag för våra partners att bygga vidare på. Det känns 
spännande och vi kommer att arbeta intensivt tillsammans för at ge industrin så goda möjligheter 
som det går”, säger partneransvarig Steffen Kjellshög, Enersize

De som följer vår modell kan som regel nå besparingar på runt 5% av sin totala energiförbrukning 
vilket är en stor del av de besparingsmål som är satta av de flesta industrier för kommande år och 
också är i linje med de påbud som Eu kommissionen och Sveriges regering lagt.

“Jag ser det som ett mycket positivt steg att fler nu väljer att betala och satsa på att utbilda sig av 
våra partners och vi har fått indikation på att de avser att skicka ytterligare personal på utbildning 
inom kort för att kunna serva hela landets kunder. Våra pateners är en viktig del i vår plan att 
expandera vår försäljning och bredda vårt utbud så det är en glädjande nyhet för såväl oss som 
industrin. Fler som kan bidra i omställningsarbetet gör att vi tar steg mot gemensamma 
förändringar som gynnar oss alla”, säger VD Johan Olsson, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com
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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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