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ChargeNode är mycket glada att meddela att man valt att bli en av fem
huvudpartners för den unika golftävlingen Scandinavian Mixed på Bro Hof
slotts golf club den 11-14 juni. ChargeNode är ett företag som erbjuder
smarta, smidiga och ekonomiskt fördelaktiga system för att ladda ett högt
antal elbilar på alla slags parkeringar. Systemet ersätter enskilda stolpar eller
stora boxar och skapar genom sin lösning möjligheten att ladda på betydligt
fler parkeringsplatser. Systemet både optimerar elkonsumtionen och sänker
kostnaden. Lösningen är fantastisk för alla – flexibel för användaren,
ekonomiskt fördelaktig för ägaren och bra för miljön.
ChargeNode och Scandinavian Mixed delar samma värderingar. ’Vi strävar
båda efter att vara i framkant av utvecklingen. Vår produkt är innovativ,
miljövänlig och hållbar då den erbjuder laddning till många för en lägre
kostnad’, säger Kristian Sandahl, CEO på ChargeNode. ’Vårt system är
lösningen på det som potentiella elbilsköpare angett som det största
problemet, att det inte finns tillräckligt antal laddare. Det gör det möjligt att
installera betydligt fler laddare till lägre kost’ fortsätter Sandahl. ’ChargeNode
erbjuder innovativa lösningar med stort fokus på hållbarhet och
miljömedvetenhet, vilket gör dem till en mycket viktig och helt perfekt
partner på vårt event’, säger Claes Nilsson, CEO på We Do Sports Europe AB
Scandinavian Mixed erbjuder publiken en unik möjlighet att se världens bästa
golfare på herr och damsidan göra upp om en gemensam prispott och trofé.
Tävlingens värdar är de svenska superstjärnorna Annika Sörenstam and
Henrik Stenson. ’Det är också en unik möjlighet att se och uppleva

ChargeNodes smarta system, samt att träffa deras personal och än mer inse
systemlösningens fördelar’, säger Sandahl. ChargeNode kommer att erbjuda
laddning till parkeringarna för eventets publika parkering samt till de BMW
bilar som kör officiella transporter under tävlingen. ’För oss är det viktigt att
ge gäster och besökare en ultimat upplevelse av tävlingen och med
ChargeNode, tar vi ett stort steg mot just det’ avslutar NIlsson.
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ChargeNode erbjuder ett världsunikt elbilsladdningssystem där både kostnad,
funktion och användning förenklas avsevärt. Detta genom att utgå från ett
intelligent skåp som med hjälp av mjukvara styr många platser, istället för
enskilda stolpar eller boxar. Systemet ökar flexibiliteten och nyttjandegraden
då det anpassas efter kunden och användarnas behov. Man erbjuder även
snygga, personligt designade installationer utifrån användarens miljö och
behov. I konceptet ingår allt till ett fast lågt pris, inget krångel eller massa
frustrerande valmöjligheter! Både ekonomin och miljöbesparingarna blir
stora och uppenbara.
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