
Loudspring yhtiö Nuuka julkistaa sopimuksen suuren ruotsalaisen
kiinteistöasiakkaan kanssa.
Nuuka on allekirjoittanut sopimuksen ICA Real Estate -yhtiön kanssa. ICA Real Estate tulee käyttämään Nuukan ohjelmistoa pilottihankkeissa,
joiden avulla seurataan, analysoidaan ja parannetaan pilottiin valittujen kiinteistöjen tehokkuutta. Nuukan Connect- ja Create-ohjelmiston
käyttö pilottihankkeissa on tähän mennessä onnistunut hyvin tavoitteessaan.

ICA on Ruotsin johtava vähittäiskauppaketju, jolla on yli 170 suurta kauppakiinteistöä Pohjoismaissa. ICA:n omistuksessa olevien ruotsalaisten
kiinteistöjen markkina-arvo on hiljattain arvioitu 12,2 miljardin kruunun arvoiseksi. Yhteistyön tavoitteena on arvioida, kuinka ICA pystyy
hoitamaan kiinteistöjään entistä tehokkaammin ja kestävämmin. ICA haluaa luoda asiakkailleen parhaan ostokokemuksen ja samalla tarjota
työntekijöilleen erinomaisen työympäristön käyttämällä uusia digitaalisia tekniikoita.

Nuukan ohjelmistoa käyttämällä voidaan analysoida ja optimoida energian kokonaiskulutusta kiinteistöissä, mukaan lukien paikallisesti tuotettu
maalämpö ja -jäähdytys. Samanaikaisesti ilmanvaihtoyksiköt voidaan optimoida siten, että sisäilman laatu paranee. Rakennusautomaation LVI-
prosessitietoihin voidaan soveltaa koneoppimista prosessien automatisoimiseksi ja jatkuvaksi optimoimiseksi. Lisäksi, kun kaikki kiinteistön
tiedot kerätään yhteen alustaan, syntyy uusia innovointi- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Susanne Hedblom, Nuuka:

"Tarjoamalla yhtenäisen alustan, joka kerää kiinteistön kaiken rakennusdatan, Nuuka voi tuottaa arvoa kaikentyyppisille kiinteistöomistajille ja
eri palveluntarjoajille sekä rakennuksen käyttäjille. Kun kaikki tiedot ovat samassa paikassa, voit todella optimoida, parantaa ja innovoida ja
lisätä hallinnoitavan kiinteistön arvoa merkittävästi. Olemme erittäin iloisia siitä, että ICA on valinnut meidät yhteistyökumppaniksi tässä
projektissa."

Alexander 'Bigge' Lidgren, toimitusjohtaja, Loudspring Oyj:

"Onnittelemme ICA:a heidän valittuaan Nuukan parantamaan rakennustensa tehokkuutta. Tiedämme, että kun Nuuka tulee rakennukseen, se
parantaa tehokkuutta ja nostaa joka neliömetrin arvoa."

Loudspring on äskettäin lisännyt merkittävästi omistajuuttaan Nuukassa johtuen mahdollisuuksista, joita näemme kiinteistöjen digitalisoinnissa
ja Nuukan ratkaisun saavuttamasta asiakastyytyväisyydestä.
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Loudspring lyhyesti

Loudspring on Pohjoismaissa ja Kaliforniassa toimiva yhtiöryhmä, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja. Loudspring yhtiöt ovat aktiivisia
toimijoita viidellä globaalilla markkina-alueella: energia, kiinteistöt, muoti, ruoka sekä valmistava teollisuus. Loudspring:in johto koostuu
henkilöstä, jotka ovat rakentaneet positiivista ympäristövaikutusta ja liiketoimintaa yhdistäviä kasvuyrityksiä jo yli vuosikymmenen.
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