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Energioptimeringstjänsten Mestro lanserar ny 
kampanj - vill belysa fastigheters klimatpåverkan

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) lanserar idag en ny kampanj under namnet “Ett av vår tids 
största klimatproblem”. Bolaget, som tagit fram kommunikationen i samarbete med kunderna 
SBB, Balder och Diös, vill sätta fokus på fastigheters energianvändning. Kampanjen kommer gå 
i utvalda bransch- och näringslivsmedier.

Under merparten av 2022 har den politiska debatten präglats av både klimatmål och energipriser. 
Nu lanserar Mestro en ny typ av kommunikation i sin kampanj “Ett av vår tids största 
klimatproblem”, med fokus på fastigheters klimatpåverkan i samarbete med kunderna SBB, Balder 
och Diös.

“Varje dag ser jag nya löpsedlar om energi- och klimatkrisen just nu. Just därför ser vi det på Mestro 
som vårt uppdrag att lyfta på locket och prata om elefanten i rummet: fastigheterna. Idag står de för 
över 40% av vår svenska energianvändning och vi på Mestro ser att det finns stor potential att spara 
här. Med vår senaste kampanj belyser vi detta på ett insiktsfullt sätt tillsammans med våra kunder 
och hoppas att både en och två fastighetsägare där ute kommer att reagera för att också börja 
agera”, säger Kristin Berg, VD på Mestro.

I samband med kampanjen lanserar Mestro också sin “Tidsbesparare”, en kalkylator på bolagets 
hemsida som beräknar hur mycket tid och pengar ett fastighetsbolag kan spara genom att 
digitalisera sin energiuppföljning.

Kampanjen lanseras i oktober och kommer att synas i utvalda bransch- och näringslivsmedier.

 kan du se kampanjen samt den nya Tidsbespararen.Här

Kontakter

Kristin Berg, VD
Telefon: 070-230 46 44
E-post: kristin.berg@mestro.se

https://mestro.com/blogg/ett-av-var-tids-storsta-klimatproblem/
mailto:kristin.berg@mestro.se


Pressmeddelande
03 oktober 2022 13:00:00 CEST

  Mestro Kungsgatan 10 111 43 Stockholm

Om Mestro

Framtidens fastighetsförvaltning och regulatoriska drivkrafter ställer allt högre krav på hållbara 
fastigheter. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som 
hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens 
energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid - helt automatiserat. Mestro erbjuder 
bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan 
användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader. Eller som Mestro själva säger - 
"Spend Less Energy”.
www.mestro.com

Certified adviser
Bolagets aktie MESTRO är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Redeye 
AB som Certified Adviser.
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