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”Intet er umuligt for den, der bærer viljen i hjertet!”
Antoine de Saint-Exupéry
Da jeg stiftede Vesta Merkur i foråret 2016, var det under
ovenstående parole. Siden da har jeg knoklet på projektet dag og nat
sammen med mine samarbejdspartnere. Jeg har hilst på en masse rare
mennesker og fortalt om Wise Home og fordelene ved at installere
disse intelligente hjemmeløsninger.
Det har givet pote. Mange har valgt at sige ja tak til produktet, som
med et snuptag gør ejendommen intelligent og mere attraktiv – og som derfor er en god investering.
Det betyder, at jeg allerede nu har hyret flere folk ind til at løfte opgaven – og til at gøre det hele
endnu bedre for jer.
Alt i alt en fremragende start! Tak for den flotte modtagelse – og velkommen til Vesta Merkurs
første nyhedsbrev. Fremover vil dette medie blive stedet, hvor du kan læse nyheder, møde
interessante kunder og branchepersoner samt få førstehåndskendskab til vores nye produkter, som
kan gøre jeres investering endnu bedre.
Det er nemlig denne målsætning, vi hele tiden arbejder på at realisere. At gøre jeres investering
endnu bedre.
Velkommen til!
Med venlig hilsen,
Per Holst
Dir., Vesta Merkur

FØRSTE WISE HOME-INSTALLATIONER PÅ PLADS!
En række større ejendomme i det østjyske har fået æren af at blive de første lokaliteter med et
installeret Wise Home-anlæg. I et af tilfældene har ejerne som en del af en pågående renovering
valgt at tage første skridt ind på markedet for intelligente boliger.
”Det er en milepæl for os. Det er en fantastisk fornemmelse
at være nået til dette punkt, og vi er allerede nu i færd med
at montere yderligere anlæg. Nu rykker vi, og det er skønt,”
udtaler direktør Per Holst – og tilføjer:
”Inden årets udgang stiler vi efter at have monteret Wise
Home i de første knap 200 boliger. Og flere følger kort
efter.”

AFTALE MED VÆKSTFONDEN
Vesta Merkur har i kølvandet på den gode start fået en henvendelse fra Vækstfonden vedrørende
muligheden for et lån. Vi har indvilget i tilbuddet og kan derfor implementere yderligere produkter
og løsninger væsentligt tidligere end først planlagt.
Der bliver tale om produkter og løsninger, som vil muliggøre forbedrede indtjeningsmuligheder for
administratorer og udlejere med installerede Wise Home-anlæg. Mere kan desværre ikke afsløres
her og nu, men yderligere information vil følge i fremtidige nyhedsbreve.
”Lånet vil medføre vækst i et omfang, jeg ikke troede muligt på den korte bane. Men nu sker det –
lige om lidt. Det bliver godt både for Vesta Merkur og for kunderne. Vi kan realisere en større del af
forretningsplanen, og kunderne vil få meget mere ud af deres investering,” siger Per Holst.

INGENIØR: ”ENDELIG SKER DET!”
Med Wise Home er det nu muligt for alle at gøre deres bolig moderne og intelligent. Pensioneret
ingeniør Jan Fallesen Pedersen fra Aarhus drømte allerede i 70’erne om, at automation og
overvågning af forbrug kunne blive allemandseje. Nu er drømmen blevet til virkelighed.
”Jeg er meget begejstret for Per Holsts idé. En stor fordel ved Wise Home er jo, at man kan købe
udstyr, der passer til det aktuelle behov – og sidenhen udbygge det, uden at skulle skrotte det
oprindelige anlæg,” siger Jan Fallesen Pedersen, som har arbejdet en menneskealder som ingeniør
med speciale i blandt andet køleanlæg.
”Behovet har været der længe, og det samme har en række primitive løsninger - men aldrig har det
været så nemt, avanceret og billigt som nu,”
tilføjer han.
I 70’erne var det særdeles avanceret og kostbart,
hvis en sommerhusejer fik installeret tænd/sluk
af oliefyr via almindelig telefon. Senere kunne
man – også via et automatisk telefonopkald –
blive alarmeret ved pludselige fejl på klimaanlæg
eller lignende.
”Det var vældig smart, syntes vi dengang, men
udviklingen fortsatte, og i 90’erne kunne vi
pludselig via telefonen trække forbrugsdata ud af eksempelvis køleanlæg i industrien. Først med
internettets ankomst havde vi en ideel situation, hvor omfattende intelligent automation og
monitorering lå lige for,” husker den aarhusianske ingeniør – og afrunder:
”Nu kan alle for fornuftige penge købe et Wise Home-anlæg og automatisere og overvåge
forskellige funktioner i deres ejendomme eller hjem. Det rummer en masse muligheder for
effektivisering – og det er mildt sagt imponerende!”

SE VORES NYE PRÆSENTATIONSFILM!
ISO Film har produceret en effektiv info- og præsentationsfilm om Wise Home. Se den HER!

SÅ MANGE VAR ORDENE. TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN – OG
PÅ GENHØR!
Forresten, vidste du…
-

-

At man kan undgå fugt- og skimmelproblemer med Wise Home?
At skimmelsvampe tilhørende Penicillium-slægten bruges til fremstilling af penicillin?
At Wise Home er et åbent system, som nemt kan ”tale” sammen med andre systemer?
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