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Somfy Sweden AB fortsätter satsning på
Smartare Hem i Sverige!
Smarta hem har under 2018 vuxit snabbare än någonsin tidigare och börjar
bli alltmer vanligt i de svenska hemmen. Tack vare detta börjar byggföretag
och byggherrar att söka efter möjligheter att erbjuda smarta hem som
standard i nyproduktion av villor och flerbostadshus. Förfrågningar och
nyfikenhet kring detta har lett till att Somfy Sweden startat en ny
organisation för 2019 under namnet Somfy Smarta Hem.
Henrik Bengtsson-Wällersten och Samir Diaz arbetar nu som affärsutvecklare
inom Smarta Hem i den nya organisationen Somfy Nya Hem, som är en del
av Somfy Sweden’s projektavdelning. Båda har bakgrund i företaget, Henrik
som produktansvarig inom kategorin Smarta Hem i Norden och
Storbritannien och Samir som butiksansvarig för Somfy´s Smarta Hem på
Arenagatan 16 i Hyllie, Malmö.
- Jag kommer arbeta med hustillverkare och projektutvecklare i Sverige och
skräddarsy lösningar för smarta hem redan i planeringsstadiet med fokus på
belysning och säkerhet. Vi kommer följa projekten från specifikation,
förprogrammering, idrifttagning, support efter installation till underhållsavtal,
säger Henrik. Dessutom, tillägger Henrik, finns stora fördelar för både
konsumenterna och våra affärspartners inom solskyddsbranschen som finns över
hela Sverige, när Somfy Smarta Hem är installerat redan i byggprocessen.
- Mitt fokus kommer vara att få in projekten och vara med hela vägen tills
inflyttning. Jag kommer ha mycket kontakt med bland annat projektledare och
kundansvariga samt mäklarna, säger Samir. Vi kommer även kunna hjälpa
företagen och köparna att få mer kunskap om det smarta hemmet tack vare vårt
showroom i Hyllie, fortsätter Samir.

Nya möjligheter för projekt- och byggföretagen att sälja in sina
nyproduktioner i kombination med en enklare vardag för konsumenterna är
vad Somfy vill att deras produkter för smarta hem ska tillföra.
Samir och Henrik kommer även hjälpa och vägleda befintliga
bostadsrättsföreningar så att de kan erbjuda sina medlemmar färdiga
paketlösningar för det smarta hemmet.
Om Somfy Projekt
Somfy Projekt är en avdelning inom Somfy som ägnar sig helt åt
projektverksamhet. Vi erbjuder ett brett utbud av intelligenta
styrningslösningar och tysta motorer som optimerar den visuella och termiska
komforten, minskar energiförbrukningen, ger estetiskt tilltalande fasader och
byggnader som maximerar utnyttjandet av naturligt ljus i arbets- och
hemmamiljöer. Vår projektavdelning består av kompetenta experter och
erfarna team med djup kunskap om automation och solskydd.
Om Somfy Nya Hem
Somfy Nya hem kommer aktivt att arbeta mot nyproduktion av villor, radhus
och flerbostadshus i hela Sverige. Syftet är att öka implementeringen av
lösningar för smarta hem och förbereda bostäderna inför framtiden. Smarta
hem växer rekordsnabbt vilket är anledningen till att Somfy Sweden AB nu
utökar sin projektavdelning med dessa två tjänster.
Om Somfy
Somfys marknadsledande och smarta lösningar för hem och byggnader har
förbättrat människors vardag i över 50 år. Våra produkter utformas med
komfort, användarvänlighet, säkerhet och hållbarhet i åtanke och gör det
möjligt att automatisera och koppla samman markiser, gardiner och
persienner, grindar och garageportar, belysning och värme, larmsystem m.m.
Vi lägger stort fokus på att skapa användbara lösningar som är tillgängliga för
alla, designade för att fungera lika bra idag som imorgon.

Om Somfy Sweden AB

Somfy Sweden AB ingår i franska koncernen Somfy och är marknadsledande
inom en mängd olika områden, främst inom hemautomation. Idag är Somfy
etablerat i mer än 70 länder och sysselsätter drygt 9000 människor över hela
världen. Somfy grundades 1969 och är en världsledande tillverkare av
produkter för automatisering av hemmet vilket omfattar allt från motorer för
markiser och rullgardiner men också inom hemautomatisering och smarta
hem där produkterna kännetecknas av hög kvalitet, tillförlitlighet och enkelt
handhavande. Produkterna bidrar med sina lösningar till en enklare och
tryggare vardag i hemmen.
Det svenska huvudkontoret ligger i Malmö där även ett modernt showroom
för det smarta hemmet finns. I Sverige har verksamhet genom Somfy
bedrivits sedan 1969 vilket lett till ett idag välkänt varumärke inom
automatisering för hemmen.
I Somfy Group ingår ett flertal välkända varumärken som Somfy, Simu, BFT,
Asa, Mingardi, Pujol, Dooya, Tube och Bononia. För mer information
besök www.somfy.se
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