PROLOGIS ESSENTIALS MARKETPLACE
INTRODUKTION

Allt fler av våra kunder bedriver sin verksamhet under
en allt större del av dygnet, med en ökande oro för
hur det påverkar energikonsumtionen och miljön
som följd. Att då ha en byggnad som bidrar till en
miljövänlig verksamhet och optimerar arbetsmiljön
kan vara nyckeln.

Hållbar,
Minska,
Koppla på.
Gör Solel enkelt

ERBJUDANDE

Det är därför vi erbjuder dig som kund till Prologis
SolarSmart Essentials. En möjlighet för dig att få
tillgång till platsproducerad el som minskar ditt
miljömässiga fotavtryck.

Nedan hittar du två exempel på hur en kund till
Prologis kan dra nytta av Prologis SolarSmart.

EXEMPEL

Plats:
Hamburg, Tyskland
650MWh

Kapacitet:
Solpaneler som genererar 650MWh
per år

293t

Besparing:
Sparar 293t CO2 per år

Plats:
USA och Mexico
8MWp

Kapacitet:
232 000 kvm solpaneler på taken på
7 olika platser som totalt generar 8MWp

100%

Besparing:
100% klimatneutrala fastigheter med en
förbättrad global miljöpåverkan via
minskade utsläpp av CO2

DINA FÖRDELAR

HÅLLBAR
Tillgång till stabil förnybar platsproducerad solel,
kombinerad med elnätet, ger dig tillgång fossilfri energi
som är bra för miljön och hjälper dig att nå dina miljömål.

212 megawatt kan genereras
i nio länder via 108 kunders
solpaneler installerade i
Prologis fastigheter.

OM D U VILL M INSKA D IN
M ILJÖP Å VE RKA N UTA N NÅ GON
STA RT KOST NA D E LLE R VIDA RE
UND E RH Å LL KONTA KTA :
M T H IM @ P ROLOGIS.COM

MINSKA
Minska din utsläpp av CO2 och installera din egen
solelsanläggning utan extra kostnader eller ansvar utöver
ditt leasingavtal (och betala bara för den el du använder).

KO P P L A PÅ
Vi gör det enkelt att gå över till en mer hållbar och
miljöanpassad energilösning. Vårt erfarna team tar hand
om allt och minimerar påverkan på din verksamhet
UTAN STARTKOSTNAD. Vi bygger upp och underhåller
systemet, så får du fokusera på den verksamhet som ditt
företag är bäst på.
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