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PostNord og Caverion indgår et langsigtet Facility Management partnerskab i
Norden
PostNord, nordens førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger, og
Caverion fortsætter deres facility management partnerskab. Caverion leverer teknisk
vedligehold og kundecenter service (Caverion Help Desk) på mere end 100 lokationer
rundt om i Danmark, Sverige og Finland.
"Vi har haft en vellykket overgang under interimsaftalen og er glade for at indgå et langsigtet
partnerskab. Caverion SmartView giver os allerede et realtidsbillede af vores bygningers
aktiviteter og tilstand og forbedrer gennemsigtigheden. I Sverige vil Caverion også give os
yderligere moderniserings- og installationsydelser som følge af en udbudsproces, vi netop har
afsluttet," siger Christian Göttsche, Head of PostNord Facility Management.

"Det har været en fornøjelse at støtte PostNord i deres interim fase, og vi håber at udvikle
vores partnerskab strategisk yderligere, også inden for bæredygtighed. Caverions mål er at
støtte PostNord’s kerneforretning på langt sigt og sikre konkrete resultater, såsom energi- og
omkostningsoptimering, med høj kundetilfredshed," siger Thomas Hietto, Deputy CEO and
Head of Caverion’s Business Unit Services.
Læs mere om lanceringen af partnerskabet
Læs mere om vores Partner services
Læs mere om Caverion SmartView

For yderligere information, kontakt venligst: Daniel Tabermann, Head of International Sales and key
accounts, Caverion Corporation, tel. +358 40 193 1094, e-mail: daniel.tabermann@caverion.com

Vores liv er formet af de miljøer, vi bygger omkring os. Ved at gøre byggede miljøer smarte og
bæredygtige muliggør Caverion performance og menneskers trivsel. Vores kunder kan stole på
vores ekspertvejledning i hele livscyklussen i deres bygninger, infrastruktur eller industri: fra
design & build til projekter, teknisk og industriel vedligeholdelse, facility management samt
rådgivning. Vores kunder understøttes af flere end 15.000 fagfolk i 11 lande i Nord-, Central- og
Østeuropa. Vores omsætning var i 2020 ca. EUR 2,2 mia. Caverions aktier er noteret på Nasdaq
Helsinki.
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