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Wattguard och Elajo tecknar samarbetsavtal
Det snabbväxande miljöteknikföretaget Wattguard har tecknat ett samarbetsavtal
med el- och mekanikföretaget Elajo med huvudkontor i Oskarshamn. Avtalet
innebär att Elajo nu kommer att göra nyinstalleringar av Wattguards tjänst på ett
flertal orter runt om i Sverige men även ge service till befintliga kunder.
Med Elajo får Wattguard en partner med verksamhet på fyrtio orter i framför allt södra och
mellersta Sverige, vilket ger en ännu högre installations- och servicegrad till kunder runt om
i Sverige.
-

Elajos breda kunskaper inom såväl el och mekanik som energi gör dem till en
perfekt partner för oss. Tillsammans med Elajo kommer vi nu nära kunder på fler
orter. Vi kommer smidigt och snabbt att kunna installera vår tjänst och därmed
också hjälpa fler verksamheter att sänka sin energiförbrukning, säger Jan Flink,
marknadschef Swedish Wattguard AB.

-

Vi på Elajo ser detta avtal som en utveckling av vårt sätt att arbeta med energieffektiviseringar och miljöförbättringar. Wattguard är en professionell partner som
vi kommer att uppnå effektiva lösningar tillsammans med och därmed ge våra
kunder ett mervärde, säger Bo Löfgren, vice VD Elajo Elteknik AB.

Avtalet med Elajo innebär att Wattguard utökar det nätverk av samarbetspartners inom
installation som är under utbyggnad över hela Sverige. I och med avtalet med Elajo täcker
Wattguard nu en stor del av kundmarknaden i södra och mellersta Sverige med
kvalificerade installatörer.
För ytterligare information, kontakta:
Jan Flink, marknadschef Swedish Wattguard AB
Mobiltelefon: 0735-19 01 24
E-post: jan.flink@wattguard.se
Bo Löfgren, vVD Elajo Elteknik AB
Telefon 0491-76 73 40
E-post: bo.lofgren@elajo.se
Pressmeddelande samt ytterligare information finns på
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/wattguard
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Om Wattguard
Wattguard erbjuder en effektiv tjänst som möter det ökande behovet av sänkt
energiförbrukning i privata och offentliga verksamheter. Genom att installera Wattguards
lösningar kan energiförbrukningen och koldioxidutsläppen i belysningsintensiva lysrörsmiljöer sänkas avsevärt. Installationen är enkel och möjliggör direkta besparingar utan
behov av investeringar. Företaget etablerades 2010 och har kontor i Borås, Jönköping,
Karlskrona, Malmö och Köpenhamn, Danmark. För mer information, se
www.wattguard.se	
  
	
  
Om Elajo
Elajo startades 1958 och är idag ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag
med cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 1000 MSEK. Vi har verksamhet på ett
40-tal orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Oskarshamn. Elajokoncernen består av tre
affärsområden – Elteknik, Energiteknik och Mekanik/Energi. Dessutom ingår utbildningsbolaget Elajo Technical Education Center (ETEC). www.elajo.se
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