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eGain är ett Superföretag – för tredje året i rad!
Av alla existerande aktiebolag i Sverige är det endast 318 stycken som klarar de hårda
kraven i år. För två år sedan var det 434. Det är inte heller helt lätt att hålla sig kvar på
listan. Av årets företag var endast 150 med på förra årets lista.
Det är Veckans Affärer som tillsammans med PAR tar fram de företag som får utmärkelsen.
För att kvalificera sig handlar det inte ”bara” om hög och jämn tillväxt – här krävs långsiktig
försäljningstillväxt i kombination med uthållig lönsamhet och en långsiktigt fungerande
resurshushållning och finansieringsstrategi.
eGain är specialiserade på prognosstyrning av fastigheter, eGain forecasting™.
Utifrån mycket detaljerade väderprognoser, och med hänsyn till fastighetens egenskaper och
förmåga att lagra energi, styrs värmen i flerbostadshus mer exakt, vilket ger ett jämnare
inomhusklimat, lägre uppvärmningskostnader och en minskad miljöpåverkan.
Installationen är enkel och passar alla befintliga system.
- Det känns fantastiskt stimulerande att få detta erkännande igen och det visar att vi är en
stark och pålitlig partner som ständigt utvecklas för att kunna ge ännu mer värde till våra
kunder, säger Thorbjörn Geiser, VD för eGain Sweden AB.
- Vi har under året lanserat många nya funktioner i vår tjänst och dessutom tagit fram en film
som på ett enkelt sätt beskriver vad prognosstyrning med eGain forecasting™ innebär, något
som uppskattats mycket av såväl nya som befintliga kunder, säger Thorbjörn Geiser.
Se filmen på www.egain.se/film.
För mer information kontakta:
Thorbjörn Geiser, VD, eGain Sweden AB, tel. 0705-182318
eGain är ett svenskt, internationellt företag med löftet att vara den mest ambitiösa partnern för
miljömedvetna fastighetsbolag. Vi har arbetat specialiserat med prognosstyrning av uppvärmning i
flerbostadshus sedan 1994. eGain forecasting™ minskar klimatpåverkan från snart 2000 fastigheter i
Sverige och övriga Europa.
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