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• Hanken

• Jobbat med digitala tjänster de senaste 5 åren

• Interaktiva bilder

• Internt socialt nätverk för företag

• Marknadsföring vid Enevo sedan 2013 

Olli Gunst
Marketing Manager



Enevo
• Optimerar avfallslogistik med smarta sensorer

• Kundprojekt i 35 länder, sensorer, bland annat i städer
som Amsterdam och Barcelona

• Huvudkvarter i Esbo, Kontor i Boston, San Francisco, 
Nottingham, Tokyo

• Dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland, Japan och
Hong Kong

• Ca 70 st anställda personer (50 st i Finland, 10 st I USA, 
10 st i övriga länder)

• Investerare i Enevo: Foxconn, Mistletoe (Taizo San), 
Teollisuussijoitus, Earlybird, Lifeline Ventures, Risto
Siilasmaa, Tim Draper



* miljarder USD

475 *

Waste Management

131*

Casino	  Gaming

272*

Smart	  Phone

*Global	  revenue	   (Source:	  Statista)



3
Tre	  miljarder
människor
bor i städer

2x Stadsbor
producerar två
gånger mera
avfall

6milj.
Världen städer
producerar 6	  
miljoner ton	  
avfall varje
dag*

*	  Projections	  for	  2025
(Source:	  World	  Bank)



400m lång x 60m bred

19000 kontainers

För att transportera

6	  miljoner
ton	  avfall behövs….

31st/	  dag



Vad händer
med allt avfall?





Mån Tisdag Onsdag
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Johan Engström
Co-founder

Fredrik Kekäläinen
CEO



Hur fungerar sensorn
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Nyttor

•Mindre CO2

•Mindre sopor i naturen

•Bättre hygien vid 

insamlingsplatserna

Bättre för miljönLägre kostnader

•Bättre servicenivå

•Ökad transparens

Bättre för kunden

•Mindre insamlingar

• Färre sopbilar

• Effektivare tidsanvänding

(arbetskostnader)

•Mindre kostnader för städning









Östra-Nylands Avfallsservice

• Efterfrågan av avfallsservice fluktuerar:
• Hög på sommaren
• Låg på vintern
• Överfyllnad,	  Kundklagomål,	  Tryck att höja priserna

• Insamlingarnaminskade med	  25%
• Betydande kostandsbesparingar
• Servicenivån på sommaren trygaddes

-‐25	  %

2012



Rotterdam stad

Statisk insamling

46,8 h

975,6 km

Dynamisk insamling

23,6 h

542,4 km

-‐49	  %

-‐44	  %

Skillnad

2015



Affärsmodell

• Vi säljer inte sensorer (hardware) eller en mjukvara

• Vi säljer en tjänst

• Software as a Service (SaaS)

• Kunden “prenumererar” på vår tjänst. Betalar

en månatlig avgift per sensor



Framtiden



Digitalisering


