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SAMUELSSON & PARTNER –
DELAKTIGA I STUDENTERNAS FRAMTID
I studentbostäderna bor studenterna – vår framtid.
Årets viktigaste möte om framtidens studentbostäder ägde rum den 4 – 5 oktober
2017

Samuelsson & Partner var med som partner på Kongressen StudBO17 som
arrangerades av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.
Ämnet för kongressen var digitalisering och hur den påverkar framtidens
planerande, byggande, förvaltande och ägande av studentbostäder.

Dagarna bjöd på spännande talare som b. la. berättade om hur boendet bör se
ut för att skapa en kreativ och trivsam miljö för studenter. Bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson besvarade frågor från en panel om
möjliga visioner för framtidens boende och digitalisering. Läs mer om talarna
här
Syftet med StudBO är att inspirera och ge idéer för utveckling av
studentbostadsverksamhet, både för branschen och för enskilda företag. Men
även att verka som en mötesplats för studentbostadsbranschen och
sammanföra denna med organisationer, företag och personer från relaterade
branscher. Med möjlighet att öka och utbyta kunskap, nätverk och
erfarenheter.
”Självklart ville vi vara med som partner och få påverka framtiden med det vi
kan bäst – Digitala Lås!”

Nästa kongress, StudBO19 är planerad till hösten 2019

Samuelsson & Partner AB är specialister på Digitala Låssystem och äger och
förvaltar varumärket Digital Låssmed® som står för kvalitet, service och
kundfokus. Samuelsson & Partner är idag en stor leverantör av digitala
låssystem för såväl befintliga fastigheter som nyproduktion.
Samuelsson & Partner finns med hela vägen! Från introduktion och
installation till support och efterservice
Som en modern Digital Låssmed arbetar vi på ett helt nytt sätt! Kundnyttan
alltid kommer första hand och vår största prioritet är att ge våra kunder hög
service och ha en snabb och tillgänglig support.
Som Sveriges enda Digitala Låssmed arbetar vi bara med moderna låssystem
och leder utvecklingen av digitala kringtjänster. Vi ser till att maximera
nyttan med det nya låssystemet och skapa en bättre ekonomi, vilket ger er tid
och pengar över för annat.
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