
Alla kostnader ingår. Allt från reportageresor, proffsigt skrivna 
texter och intressanta reportage, vackra bilder, tryck och distribu
tion 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.

Hela vägen till kunden för  
2:60 kronor – billigare än  
portot för ett vanligt brev

Trovärdig

Användbara 
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Ambitionen med Din Energi är att tillsammans 
med de prenumererande bolagen erbjuda lockan
de och intressant läsning om el och elbranschen.  
Vår gemensamma målsättning är att öka intresset 
för och kunskapen om elbranchen i stort,  och dess 
viktiga roll i sam hället. 

ARTIKLARNA HAND-
LAR OM mer än bara 
el – i varje utgåva ges 
utrymme för olika  
energislag och energi
tjänster. Din Energi är 
riktad till elkonsumen
ten och innehåller en 
bred mix av ämnen 
som är intressanta för 
denne.  Vi vill bidra 
med både kunskap och 
förströelse, Din Energi 

ska vara en trovärdig källa till kunskap samtidigt 
som vi lockar till läsning. Ett erkännande för tid
ningens höga kvalitet är att den blivit nominerad 
till branschpriset Publishingpriset 2018 i katego
rin B2C, Businesstoconsumer, för sin form och 
sitt innehåll.

DIN ENERGI UTKOMMER med tre nummer per år 
och distribueras ut till konsumenterna i mars, juni 
och november. 

Tidningen görs i samarbete med de prenumere
rande bolagen och alla prenumererande företag 
erbjuds att ingå i ett redaktionsråd och har där  
möjlighet att vara med och påverka innehållet.

GENOM MÖJLIGHETEN TILL editionering, är  
tidningen samtidigt en utmärkt möjlighet för  
de prenumererande bolagen att nå ut med egen 
viktig information till sina abonnenter. 

Jag hoppas att även du, och ditt företag, blir prenu
merant på Din Energi för en proffsig kommunika
tion med era kunder.

Med vänliga hälsningar

»Ambitionen med 
tidningen Din 
Energi är att öka 
kunskapen om  
elbranchen och 
dess viktiga roll  
i sam hället.«

NICLAS KINDVALL
Chefredaktör,  
DIn Energi
niclas@tfod.se

Välkommen  
till Din Energi



Anpassa mer!

Färglogo ............................ 4 500 kr

1 egen sida ........................  8 500 kr
2 egna sidor .....................11 500 kr  
3 egna sidor .....................14 500 kr  
4 egna sidor .....................16 500 kr

Tillvalspriser
för en ännu mer  
profilerad tiding

På omslagets fram sida, baksida och på sidorna 2 och 19 finns möjlig
heten att profilera tidningen ytterligare. Logo, egna omslags puffar, 
egen ledare, nyheter, företagsjubileum, medarbetar presentation, 
annons – välj  vad som passar just ert företag!

Räkneexempel
Kostnad/tryckt och distribuerat ex..........2,60 kr/st

3 200 KUNDER
Kostnad 3 200 x 2,60 kr ...............................8 320 kr
Upplaga 3 000–5 000 ex .............................1 500 kr
Pris ............................................................. 9 820 kr/nr

7 500 KUNDER
Kostnad 7 500 x 2,60 kr...............................19 500 kr
Pris ............................................................. 19 500 kr/nr

12 500 KUNDER
Kostnad 12 500 x 2,60 kr ............................32 500 kr
Pris ............................................................. 32 500 kr/nr
 
 

Form &
layout ingår

 i priset!

Exempel på  
profilerade sidor

Vid upplagor under 5 000 ex utgår en engångskostnad/nr:

0–1 500 ex .......................................................... 3 500 kr

1 500–3 000 ex .................................................. 2 500 kr

3 000–5 000 ex.................................................. 1 500 kr



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

Niclas Kindvall
Chefredaktör för Din  
Energi. Niclas kontaktar  
du vid frågor och önskemål  
gällande det redaktionella  
innehållet.
Tel: 0708 19 99 92
Mail: niclas@tfod.se

Anna-Karin Jakobsson
Samordnare och projekt
ledare för Din Energi. 
AnnaKarin kontaktar du 
vid bokning, önskemål om 
egna sidor och frågor om 
distribution.
Tel: 0707 56 77 29
Mail: annakarin@tfod.se
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