NORDEN I FOKUS
Förnybar energi med Nordic Green Energy
Elmarknaden samordnas mer och mer i Norden. Nationsgränserna suddas ut och nya energimöjligheter uppstår på en växande nordisk marknad. Är det en möjlighet också för dig? I samarbete
med våra bolag i Norge och Finland fokuserar Nordic Green Energy på företag som har verksamhet i
de nordiska länderna. Vi ger nu dig möjlighet att påverka din gröna profil, din effektivitet och
framföra allt dina elkostnader. Här förklarar vi hur:
STÄRKT MILJÖPROFIL
Grön el är billigt! Det är faktiskt inte dyrare än ”smutsig el”, utan kostar lika lite. Genom att byta till grön
el stärker du ditt företags miljöprofil. En fördel i kampen om kunderna. När du tecknar ett nordiskt
elavtal med Nordic Green Energy kan du på ett enkelt och gemensamt sätt kommunicera att ditt företag
har valt ett grönt elbolag. Att byta till grön el är helt enkelt bra för affärerna!
VI KAN ELMARKNADEN
Nordic Green Energy har ständig koll på elmarknaden. Vi har mångårig erfarenhet av storkundshantering och har en kompetent personalstyrka som arbetar heltid med företags- och kommunhantering. Vi
administrerar dagligen kunder som har från en upp till 4 500 anläggningar. Vi är en av de största elleverantörerna till den offentliga sektorn. Under de senaste tio åren har vi levererat energi till över
250 kommuner och bostadsbolag.
Nordic Green Energys handelsbord har lång erfarenhet av de nordiska marknaderna. Våra rådgivare på
elhandelsavdelningen har stor expertis inom analys, portföljförvaltning och produktutveckling. Du kan
känna dig trygg med att vi arbetar för att du ska få ett av marknadens lägsta elpriser.
VI GÖR DET ENKELT
El behöver inte vara komplicerat. Vi tror på öppenhet gentemot våra kunder och är alltid tydliga i vår
kommunikation. Vi är helt enkelt lätta att förstå. Vi erbjuder nordiska lösningar där vi talar om
produkter och elpriser över landsgränserna. På så sätt får du bättre kontroll och en god översikt
vad gäller ditt företags elavtal, oavsett om det är i Sverige, Norge, Danmark eller Finland.

FÖRDELAR OCH EFFEKTIVITET
Storlek, riskprofil och förutsägbarhet är viktiga beståndsdelar för att kunna teckna ett förmånligt
elavtal. Nordic Green Energy sätter sig in i dina behov för att skapa bättre och tydligare fördelar för dig
som kund. Exempelvis förutsägbara och trygga avtalsmodeller eller flexibla och opportunistiska lösningar. Vi hjälper helt enkelt dig att förstå dina möjligheter.
När du har verksamhet i flera av de nordiska länderna finns det ytterligare fördelar med att välja Nordic
Green Energy: med oss kan du teckna ett elavtal som gäller för alla de nordiska länderna. Det betyder
att du får endast en kontaktperson, en enklare administration och möjlighet till samfakturering.
Men framför allt: vi ser till att du får lägsta möjliga pris på grön el.
Alla kan erbjuda samma sak – men vår paketlösning med grön el, exceptionell service och en nordisk
kundsamsyn är oslagbar!
ELBOLAGET SOM ALLTID OCH ENDAST HAR LEVERERAT FÖRNYBAR ENERGI
Vi har sålt grön el ända sedan starten år 2000. Det gör oss till Sveriges äldsta gröna elbolag. I över ett
decennium har vi nu levererat ursprungsmärkt el och därmed har vi hjälpt naturen att må bättre.
Idag är vi Nordens ledande leverantör av el från sol, vind och vatten till hushåll, företag och offentlig
sektor. Över 600 000 människor har idag oss i eluttaget i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Vår mission är att genom branschkompetens och servicekvalitet hjälpa fler att byta till förnybar energi.
EL FRÅN EGNA KÄLLOR
Vår ägare är norska Troms Kraft, etablerat år 1898, som är Nordnorges största producent av förnybar energi. Genom vårt moderbolag har vi förnybar vind- och vattenkraftsproduktion. Inte en gnutta
kolkraft eller kärnkraft från produktion till leverans. Det är vi ganska ensamma om!
GRÖN EL – VAD ÄR DET?
Vår el är alstrad ur naturens ständigt förnybara krafter: sol-, vind- och vattenkraft. Den ger, till skillnad
från exempelvis kolkraft, inga koldioxidutsläpp. All vår gröna el är ursprungsmärkt. Märkningen berättar varifrån vår el hämtas och hur elproduktionen påverkar miljön. Vi garanterar att du alltid har 100%
förnybar el.
Läs mer om oss på www.nordicgreen.se

