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NÄR: 6 november 2021, kl. 13.00 (CEST),
16.00 lokal tid Dubai (GMT+4)

PLATS: Delta på plats i Svenska paviljongen i Dubai.* Anmäl dig här: LÄNK »

itt
Kostnadsfr

DIGITALT: Anmäl dig här för att delta i

Så kan fastighetsägare och samhällsutvecklare bli en del av lösningen för framtidens elsystem och
bidra till den gröna omställningen

livesändningen: LÄNK »
Följ seminariet: HÄR »
(Seminariet hålls på engelska)

Inbjudan till panelsamtal under Världsutställningen
Expo 2020 i Dubai.

Från avancerad teknik till smarta lösningar

Vi står inför en stor energirevolution där den kraftigt ökade
efterfrågan på el kommer driva utvecklingen mot en hållbar cirkulär
ekonomi. Det handlar om att nyttja förnyelsebara resurser maximalt.
Utmaningen ligger i att inte bara se vilken förnyelsebar källa vi ska
använda utan hur och när vi använder den. Solenergi, smart styrning och
lagring för att sedan optimera användningen när den behövs är nyckeln.

PANELEN:

Soltech Energy, Ferroamp och Nilar bjuder in till ett panelsamtal där vi visar
vägen till energiflexibilitet som möjliggör och ökar omställningstakten i energisystemet. Samtalet fokuserar på hur vi främjar en smart, framtidssäkrad, skalbar
och lönsam energianvändning. Smarta fastigheter är en del av lösningen. Vi
tittar närmare på tekniken och berättar hur vi kan bygga smarta fastigheter
som skapar direkt samhällsnytta där fastigheten blir en decentraliserad
elproducent som stöttar elnätet istället för att belasta det.

CHRISTOFFER
CAESAR
VD, Soltech Energy
Solutions

MATS KARLSTRÖM
Senior Business
Developer, Ferroamp

Följande frågeställningar kommer att beröras:

• Vilka möjligheter finns det idag för
att skapa decentraliserad energiproduktion som främjar hållbar effektsmarthet?

• Vilka råd har vi till fastighetsägare,
som vill säkra sin egen försörjning av
el och bli mer självständiga mikroproducenter?

• Kan svensk innovation accelerera

• Vi berättar om hur vi tillsammans

omställningen och klimatnyttan i ett
större sammanhang och visa vägen
till smart energianvändning som
skapar samhällsnytta?

MARTIN HOLSNER
Key Account Manager,
Nilar

förser den svenska paviljongen på
världsutställningen ”The Forest” med
solenergi, optimering och lagring.

Varmt välkomna till ett panelsamtal som ger dig kunskap hur du som
fastighetsägare blir en del av lösningen i energiomställningen.

MODERATOR:
ANN-SOFI GAVERSTEDT
Managing Director, Urban Systems (Urbs)
Tidigare på Energimyndigheten och Teknikföretagen

För dig som deltar på plats ingår följande
aktiviteter vid anmälan till panelsamtalet;
inträde, fika, mingel och guidad visning
av solenergianläggningen – anmäl dig
till: info@soltechenergy.com.

*

Kan du inte delta live, maila:
info@soltechenergy.com för att ta del av
inspelningen.

