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Användbara
energilänkar

IntressaNTA
REPORTAGE

Ladda för
långfärder
– – elbilar klarar
längre sträckor
Så funkar det :
Sveriges elnät
når 14 jordvarv

ELHANDEL

Oseriösa elhandla
re.
Se upp så du inte
luras
på ditt elavtal!

ELNÄT

Klara strömavbrot
tet.
Var förberedd, läs
vår
checklista!

Försök med
smarta elnät

Hela vägen till kunden för
2:60 kronor – billigare än
portot för ett vanligt brev
Alla kostnader ingår. Allt från reportageresor, proffsigt skrivna
texter och intressanta reportage, vackra bilder, tryck och distribution med SDR fram till kundens brevlåda. Dessutom får ditt företag
kontaktuppgifter och svartvit logo på tidningens baksida. Du kan
enkelt utöka ditt företags profilering ytterligare genom tillval*.

Användbara
tips och råd

Ny tidning,
beprövad met
od

Ny tidning,
nya möjligheter!
Lokala VD-ar för energiföretag i landet
har varit i kontakt med mig efter att ha
nåtts av beskedet att Tidningen El ”lagts
på is” efter det senaste numret, 1-17. De
vill även i fortsättningen kunna erbjuda
sina kunder ett professionellt energi
magasin och ha möjlighet att kommunicera lokalt material till sina kunder,
genom egna sidor/editionering.
Vi har nu möjlighet att kunna tillgodose detta, genom det nya magasinet
Din Energi Sverige.
Din Energi är inte
enbart den bästa titeln
för ett magasin som
handlar om energi och
vänder sig direkt till
konsumenten – utan
som namnet antyder
innebär titeln också en
breddning av innehållet. Artiklarna handlar om mer än bara
el – i varje utgåva ges
utrymme för olika energislag och energitjänster. Liksom tidigare sker detta
genom publika reportage, varvat med
faktaartiklar.

Ledningsgruppen för Energiföretagen
Sverige är informerad om planerna för
nya Din Energi, stöder satsningen och
erbjuder sig att vara behjälplig när det
gäller att bidra med faktakunskaper. Efter över tio års fruktbart samarbete med
Svensk Energi känns det mycket bra att
även fortsättningsvis ha kvar organisationen som samarbetspartner.

DIN ENERGI HAR samma utgivnings-

Med vänliga hälsningar

»Som namnet antyder
innebär
titeln också
en breddning av
innehållet.«

takt som Tidningen El: tre nummer/år.
Vi behåller även redaktionsrådet, där de
prenumererande företagen erbjuds att
ingå för att vara med och planera magasinets innehåll.
Dessutom kan vi erbjuda nya Din Energi till exakt samma kostnadseffektiva
pris som gällde för Tidningen El.

REDAKTIONEN FÖR DIN Energi är i
grunden den samma som för Tidningen
El, med mig som chefredaktör. Den
senaste läsvärdesundersökningen som
gjordes för Tidningen El gav genom
gående toppbetyg vad gäller förtroende
och trovärdighet med unikt positiva betyg, konstaterade ARS Research som stod
bakom undersökningen. Vi har genom
åren också fått många positiva reaktioner på tidningen från de prenumererande företagen. Sammantaget är detta
goda skäl för att behålla ett vinnande
redaktionellt koncept.
Jag hoppas att även du, och ditt
företag, blir prenumerant på Din Energi
för en proffsig kommunikation med era
kunder.

Lars Abelin,
chefredaktör
för Din Energi,
tidigare chefredaktör
för Tidningen El
2006–2017

Helt ny, fräsch form

*Anpassa mer!
På omslagets framsida, baksida och på sidorna 2 och 19 finns
möjligheten att visa att tidningen kommer från just ditt företag.
Logo, egna omslagspuffar, nyheter, medarbetarpresentation,
annonser – du väljer själv!

Tillvalspriser

för en ännu mer
profilerad tiding
Räkneexempel

Färglogo sid 20	������� 4 800 kr
1 egen sida............... 8 500 kr
2 egna sidor............11 500 kr
3 egna sidor............14 500 kr
4 egna sidor............17 500 kr

Moms tillkommer

Antal kunder..................................................14 000 st
Kostnad/distribuerat ex..............................2:60 kr/st
Grundpris.................................................. 36 400 kr/nr
TILLVAL
2 egna sidor. Exempelvis egen annons
på baksidan och egen profilerande
artikel på sid 2................................................11 500 kr
Totalpris.................................................... 47 900 kr/nr

Layout
ingår
i priset!

Låter det bra? Vill du
veta mer eller boka?
Hör av dig!

Lars Abelin
Chefredaktör för Din Energi.
Lars kontaktar du vid frågor
om material till egna sidor.
Tel: 08-610 06 30
Mail: lars@tfod.se

Anna-Karin Jakobsson
Samordnare och projekt
ledare för Din Energi.
Anna-Karin kontaktar du
vid bokning, önskemål om
egna sidor och frågor om
distribution.
Tel: 08-610 06 33
Mail: anna-karin@tfod.se
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