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TÍÐINDASKRIV 
 
 
 
Nemlia og Covendos á týska marknaðin við tænstum alt samdøgrið 
 
 
 
Heidelberg, 09.06.2022. 
Føroyska fyritøkan NEMLIA veksur skjótt og víðkar tí eisini støðugt um síni samstørv. Saman við týska 
tænastuveitaranum Covendos bjóðar Nemlia seg nú fram á týska marknaðinum við tænastuveitingum alt 
samdøgrið. Covendos fer frameftir at hava ábyrgd av allari kundatænastu, sum er knýtt at Nemlia skipanini í 
Týsklandi. 
 
 
Eins og her heima og aðrastaðni við, er røktarøkið í Týsklandi eisini undir sera hørðum trýsti. Í løtuni eru fleiri 
túsund leys størv innan eldraøkið, og støðan fer bara at versna komandi 20-30 árini. Talið av fólki yvir 80 ár fer 
at økjast við umleið 59 prosentum fram til 2060, sum merkir, at tað verður brúk fyri enn fleiri starvsfólkum á 
eldraøkinum.  
 
Loysnin hjá NEMLIA byggir á IoT-tøkni og intelligent brúk av dátum um atferðina hjá eldri fólki. Hon knýtir 
saman ymsar rørslur og gevur boð ella ávarar starvsfólk, tá broytingar eru, sum krevja uppmerksemi. Smidliga 
SaaS-loysnin kann lættliga tillagast ymiska tørvin hjá einstøku røktarheimunum.  
 
Fyrstu royndirnar á týska marknaðinum vísa ikki bara, at starvsfólkini fáa upp í 20 prosent meira orku, eftir at 
skipanin hjá Nemlia er tikin í brúk, men eisini, at sjálvt arbeiði sum geriatriskur sjúkrarøktarfrøðingur gerst mera 
spennandi. Talgildi stuðulin frá Nemlia ger eisini arbeiði meira lokkandi hjá teimum ungu.  
 
Í meira enn 10 ár og við sera góðum úrslitum at vísa á hevur Covendos veitt framkomnar sølu- og 
samskiftisloysnir til heilsuøkið. Nú fer Covendos at taka sær av kundatænastuni fyri NEMLIA í Týsklandi. Flest 
øll starvsfólk hjá Covendos koma sjálvi úr røktarøkinum og eru tí væl ílatin og eisini til reiðar alt samdøgrið at 
ráðgeva og hjálpa røktarstarvsfólkum. 
 
Størri dentur leggjast á søluna í DACH 
 
Umframt hetta fer Nemlia eisini í eitt sølufremjandi samstarv við HeLeNa GmbH, sum er dóttirfelag hjá 
Covendos. Við nýskapandi og væl royndu loysnini frá Nemlia og sterku servitanini hjá Covendos innan økið ber 
til at bjóða kundunum eina pakkaloysn, sum fevnir um nógv annað og meira enn bara sølu. Nemlia og 
Covendos fara at veita sínum kundum professionella tænastu, sum er góðkend á økinum. 
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Í eini viðmerking um samstarvið sigur Peer Bentzen, stjóri í Nemlia: 
 
 
- At finna sterkar samstarvsfelagar, sum skilja okkara kundar og tosa sama mál, sum vit, er avgerandi fyri 
skjótan vøkstur. Vit eru sera glað fyri at hava funnið ein samstarvsfelaga sum Covendos. Saman kunnu vit nú 
fara á týska marknaðin og bjóða okkara kundum trygga og dygdargóða tænastu. 
 
 
Stjórin í Covendos, Gunter Wendt, sær eisini stóra fyrimunin við samstarvinum: 
 
- Vit gleða okkum til samstarvið. Okkara starvsfólk kenna hetta økið væl og tí eisini avbjóðingarnar í dagligu 
røktini. Tøknin kann lætta um uppgávuna og gera arbeiði lættari, og tá brúk er fyri stuðuli, eru vit til reiðar at 
veita neyðugu hjálpina saman við og fyri Nemlia. 
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Um Nemlia 
Nemlia varð stovnað í Føroyum, og hevur síðan 2021 verið virkið á týska marknaðinum eins og í Danmark og 
Onglandi. Nemlia hevur serkunnleika í tøkni til eldraøkið og veitir loysnir til bæði røktarstarvsfólk á stovnum og í 
heimarøktini. Aðalmálið er at lætta mest møguliga um hjá starvsfólkunum við minst møguligari tøkni, soleiðis 
at røktarstarvsfólk við tíðini fáa betri stundir til veruliga røkt. Hjá Nemlia verður einstaka menniskja sett í 
miðdepilin, tá loysnir skulu mennast. Snildar loysnir verða mentar av røktarum til røktarar. 
 
UM COVENDOS 
Covendos hevur seinastu 10 árini verið tænastuveitari hjá leiðandi medisinalfyritøkum í Týsklandi og Evropa, 
og hevur sera góð úrslit at vísa á. Covendos arbeiðir innan 4 virkisøkir, sum fevna um "Multichannel Center", 
"Smart Agency", "Sales Expert Unit" og "Academy Plus". Við øðrum orðum eitt intelligent netverk av førleikum 
til arbeiði at menna skraddaraseymaðar loysnir til ávísar uppgávur og kundar. 

 


