
Amido vann "Mest innovativa
PropTechbolag" i BA Tech Awards 2021
”Det är inte alltid lätt att påvisa en tydlig och konkret nytta när det skapas produkter med
samhället som slutkund. De digitala verktygen kan i sina bästa stunder överbrygga fysiska
hinder. Med stor övertygelse lyckas man i sin pitch demonstrera, inte bara en idé, utan
även en lyckosamt implementerad produkt med den sårbara individen i fokus.”

- Magnus Svantegård, från Stronghold Invest och juryns ordförande läser juryns
motivering

Amido vann i kategorin "Mest innovativa PropTechbolag" i årets upplaga av BA Tech Awards
med tjänsten Smart passage.

 

Johnny, hur känns det att Amido vunnit det prestigefyllda priset för "Mest innovativa
PropTechbolag" 2021?

https://player.vimeo.com/video/611544582?h=c3efe9ad10#t=32m2s


- Jag är otroligt glad. Jag tar emot detta priset för Amido men även för våra samarbetspartners
SOS Alarm och Swedlock.

Smart passage är ett banbrytande samarbete mellan tillverkare, samhällstjänster och
fastighetsägare för att hjälpa individer i nöd. För i slutet av dagen så är vi alla individer och
ibland när vi behöver hjälp som mest - där kommer Smart passage in.

I Växjö gör detta faktisk skillnad för någon varje vecka. Skulle resterande fastighetsägare och
föreningar i staden bli anslutna så hade det gjort en skillnad för tre, fyra individer i veckan. När
alla som idag kan ansluta har anslutit, så gör vi skillnad för hundratals personer i veckan och då
är Smart passage fortfarande i sin linda på ett nationellt plan. 

Vi ser ett stort intresse från regioner och räddningstjänster och vi hoppas få ansluta dem i hög
takt nu när pandemin verkar komma under kontroll. 
Idag kan fastighetsägare ansluta till Smart passage i 45 kommuner i Sverige. 

Tillsammans gör vi genom #proptech världen tryggare, enklare och bättre. För individen,
samhället och fastighetsägaren.

 

Har du tre minuter och vill se den vinnande presentationen klickar du här.

Bor du i en kommun där Smart passage finns?
Alvesta
Berg
Boxholms
Bräcke
Danderyd
Finspång
Finspångs
Hallstahammar
Härjedalen
Kinda
Krokom
Lessebo
Lidingö
Linköpings
Ljungby
Markaryds
Mjölby
Motala
Norrköpings
Ragunda
Solna
Stockholm
Strömsund
Sundbyberg
Sundsvall
Surahammar
Söderköpings
Timrå
Tingsryds.
Täby
Uppvidinge
Vadstena

https://player.vimeo.com/video/611544582?h=c3efe9ad10#t=32m2s


Valdemarsviks
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Västerås
Växjö
Ydre
Ånge
Åtvidabergs
Älmhults
Ödeshögs
Östersund
Österåker

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen
oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon
genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de
behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.


