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BRANSCHEN
VARUMÄRKEN

EN TIDNING FRÅN NOSSEBRO ENERGI

LIFI KOMPLETTERAR WIFI

Internet via 
taklampan

Pacemakern – en svensk uppfinning  Så funkar elnätet 

Fråga energidoktorn: högre elpris när det är kallt?

KALLES KOLL

Hårt jobb för 
vädersäkra nät 

NY spännande TIDNING!
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Utbildning  

för framtidsjobb  

i energibranschen

På hög 
nivå
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Enklare
F  RAMTID

I SIKTE
Robotar fixar hushållsarbetet

EN TIDNING FRÅN 

VARBERGSORTENS 

ELKRAFT

FLYTANDE VINDKRAFT

Starka vindar 

ger mer energi

Elektricitetens historia  Eldriven sportbil i Lego 

Fråga energidoktorn: visar min mätare fel?
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KALLES KOLL

Kommer elen 

att räcka till?

NY spännan
de TIDNING!
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El är din följeslagarefrån morgon till kväll

EN TIDNING FRÅN  VARBERG ENERGI

SVERIGES ELFÖRSÖRJNINGRekord för vindkraften
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laddad
vardag

MILJÖARBETEVasaloppet skippade oljan

NY 
spännande 

TIDNING!

Nya elbilen – en smartphone på hjul  Så väljer du en säker 

elinstallatör  Fråga energidoktorn: avbrottsersättning
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POLISENS NYA VAPEN

elchock

HEMMA HOS CARL LARSSONGården vid kraftstationen
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KALLES KOLLVindkraft  på frammarsch

NY spännande TIDNING!

Fråga energidoktorn: hur skaffar jag solceller?  Hur klarar 

du en kris?  Vad händer i Östra Kinds elnät?

NY 
spännande 

TIDNING! EN TIDNING FRÅN ÖSTRA KINDS ELKRAFT

DinEnergi_1802_XX_ÖstraKind.indd   1

2018-06-03   10:57

SolenergiSolenergiSolenergi
ELABONNEMANG

Bättre koll på  
elräkningen

Elsäker i sommar   Rekordmängder pant sparar energi   

Smarta energilösningar på Liseberg

KALLES KOLL

Klarar vi oss 
utan kärnkraft?

NY spännande TIDNING!

SÅ FUNKAR DET

EN TIDNING FRÅN ALE EL
EN TIDNING FRÅN ALE EL
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Syftet med Din Energi är att tillsammans med 
de prenumererande elnätsbolagen erbjuda 
lockande och intressant läsning om el och 

elbranschen. Vår 
gemensamma 
ambition och 
målsättning är att 
öka kunskapen 
och intresset för 
branschen och 
belysa dess viktiga 
roll i sam hället. 

DIN ENERGI ÄR 
riktad till elkon
sumenten och 
innehåller en bred 

mix av ämnen som är intressanta för denne. Vi 
vill bidra med både kunskap och förströelse, 
Din Energi ska locka till läsning och vara en 
trovärdig källa till kunskap. Ett erkännande för 
tidningens höga kvalitet är att den blivit no

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

NICLAS KINDVALL
Chefredaktör,  
Din Energi
niclas@tfod.se

minerad till branschpriset Publishing
priset både 2018 och 2019 för sin form 
och sitt innehåll.

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

Tidningen görs i samarbete med de 
prenumererande bolagen och alla pre
numererande företag har möjlig het att 
vara med och påverka innehållet.

Genom möjligheten till editionering 
är tidningen samtidigt en utmärkt möj
lighet för de prenumererande bolagen 
att stärka sina lokala varumärken och 
nå ut med viktig information till sina 
abonnenter. 

JAG HOPPAS ATT även ditt företag  
blir prenumerant på Din Energi för  
era kunder! 

Välkommen  
till Din Energi



Din Energi är bra för  
oss och för våra kunder 

Vi som producerar Din Energi är såklart redan övertygade 
om att det är en viktig och läsvärd tidning. Men vad säger 
de som valt tidningen för att nå ut till sina kunder?

Kostnad för Ale El
13 000 KUNDER
Kostnad 13 035 exemplar x 2:80 kr ....................36 498 kr
3 editionerade sidor ..............................................14 500 kr
Totalpris per nummer .....................................50 998 kr

Som mindre bolag brottas  
vi med att få till kommuni ka
tionen med våra kunder.  
Vi har helt enkelt inte de  
resurser som krävs för att 
göra en tidning som Din  
Energi på egen hand. 

Det är förstås väldigt viktigt att vi 
informerar våra kunder om vad 
som händer i bolaget och i deras 
bostadsområden när det gäller 
elförsörjningen. Tidigare har vi 
skickat en liten »fripassagerare«, 
ett vikt A4-blad, tillsammans med 
fakturan, vilket förmodligen inte 
var det allra bästa sättet att nå ut. 

Men med våra egna sidor i 
Din Energi kan vi kommunicera 
på ett betydligt bättre sätt och 

dessutom får våra kunder väldigt 
mycket mer varje gång tidningen 
kommer. Jag tycker att Din 
Energi tar upp viktiga 
ämnen på ett bra sätt 
och på en nivå som 
passar både dem som 
är riktigt intresserade 
och dem som kanske 
bara är lite nyfikna. 

När det gäller vårt eget 
material får vi proffsig 
hjälp. Vi knåpar ihop våra 
texter och plockar fram 
bilder som vi sedan skickar till 
redaktionen. Därefter får vi 
ett snyggt formgivet korr som 
vi kanske ändrar lite i innan vi 
skickar det tillbaka. Processen 
fungerar klockrent! 

 Sarah Ander. 
Marknadschef  
på Ale El.

ALE EL
13 000 KUNDER

TILLSAMMANS  
GÖR VI SKILLNAD
Att ge ut en kvalitetstidning kan 
vara både tids- och resurskrävan-
de. Få elföretag har möjligheten 
att genomföra detta på egen 
hand, men vi gör det 
tillsammans. Här kan de 
resurser som krävs läggas 
på stora frågor för att göra 
fler människor intresse-
rade av elbranschen. I Din 
Energi varvas intressanta och 
upp lysande artiklar med lätt-
sammare information. Vi tar 
på ett enkelt och lättförståligt 
sätt upp viktiga ämnen och 
förmedlar dem så att konsumen-
terna kan ta till sig informationen. 
Tillsammans samverkar vi för att 
få kunderna att förstå elbran-
schens viktiga roll i samhället.  
Vi tar hand om alla delar så nu är 
det enkelt att få en kundtidning  
i toppklass.

STÄRKA LOKALA 
VARUMÄRKEN
Nu har alla möjlighet att enkelt 
stärka och positionera sitt eget 
varumärke och nå ut med lokal 
information. Varje nummer av  
Din Energi är 20 sidor och på fyra 
av dessa sidor ges möjligheten  
till egen lokal information. När 
hela tidningen tar upp aktuella 
ämnen som rör elbranschen  
och era egna sidor samtidigt fylls 
med information anpassad för 
just ert område, blir resultatet  
en komplett tidning som passar  
både små och stora elföretag. 

DET LÅGA PRISET
Eftersom många företag har tid-
ningen tillsammans kan kvaliteten 
hållas hög och totalpriset för  
tidningen lågt. Alla kostnader 
ingår. För endast 2:80 kronor 
per exemplar får ni tidningen 
distribuerad och klar med er  
egen avsändare till alla era  
kunder. Det är betydligt billigare 
än portot för ett vanligt brev! 



Så här ser arbetet med ett 
nummer av Din Energi ut

Kostnad för Uddevalla Energi
27 000 KUNDER
Kostnad 26 895 exemplar x 2:80 kr..........75 306 kr
4 editionerade sidor ....................................16 500 kr
Totalpris per nummer ........................... 91 806 kr

Vi på Uddevalla Energi står 
som avsändare för Din 
Energi och då är det oer
hört viktigt att innehållet 
är attraktivt och bra. Det 
var också det som gjorde 
att vi valde att använda 
tidningen som vår »egen« 
kundtidning.

Det är betydelsefullt att Din  
Energi tar upp just de frågor 
som vi brinner för, det kan 
vara allt från solenergi till 
 elnätsfrågor och energi-
effektiviseringar. Den gör det 
dessutom på helt rätt nivå, 

Redaktionen  
startar planering 

av tidningens  
innehåll. 

En preliminär 
innehållslista 
tas fram och 

skickas ut till alla 
elnätsföretag.

Elnätsföretagen 
skickar in text och 

eventuella bilder eller 
annonser till egna 

sidor. Läs mer  
om egna sidor på 

nästa uppslag.

Skribenter inter-
vjuar och skriver 
texter, fotografer 

tar bilder.

med kvalitet, 
och blir därmed 
läsvärd för våra 
kunder sam tidigt 
som vi kan stå 
bakom  artiklarna i 
tidningen.

Uddevalla Energi 
är ett något större 
bolag med en egen 
kommunikations avdelning. 
Vi är aktiva och deltar på 
olika sätt i lokal samhället, 
bland annat med events 
och liknande. Så naturligt-
vis har vi diskuterat att 
starta en kundtidning i 

 Fredrik Jostby. 
Marknadschef på 
Uddevalla Energi.

PROCESSEN

egen regi. Men just 
nu är vi väldigt nöjda 
med att ha Din Energi 
som verktyg för att 
kommunicera med 
våra kunder.

Vi använder samt-
  liga fyra möjliga 

sidor för vår egen 

Elnätsföretagen får 
gärna, när som helst, 
komma med förslag 

eller idéer på framtida 
artiklar i tidningen.
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1

Din Energi tar upp de  
viktiga frågor vi brinner för UDDEVALLA ENERGI

27 000 KUNDER

information och tycker att 
det fungerar jätte bra. Det 
administrativa löper smidigt 
och vi får all den hjälp vi 
behöver för att lyfta vårt  
innehåll och nå ut till alla 
våra kunder.  



Kostnad för Hjo Energi
3 200 KUNDER
Kostnad 3 216 exemplar x 2:80 kr ...................... 9 005 kr
Upplaga 3 000–5 000 ex .......................................1 500 kr
1 editionerad sida ..................................................8 500 kr
Färglogo baksidan .................................................4 500 kr
Totalpris per nummer .................................. 23 505 kr

Tidningen och 
elföretagens egna 

sidor layoutas.

Tidningen skickas 
ut i pdf-form till 

elnätsföretagen för 
korrekturläsning.

Efter att korrek-
turen godkänts 

skickas tidningen 
till tryckeriet.

Din Energi skickas 
från tryckeriet till 
Posten och lokala 

SDR-kontor för 
distribution.

Utgivning! Eftersom 
Din Energi räknas som 
samhällsinformation 
delas den ut i områdets 

alla brevlådor.

Vi på Hjo Energi hade 
tidigare Tidningen El som 
kanal ut till våra kunder. 
Men sedan den upphörde 
har vi saknat ett bra sätt 
att kommunicera. Genom 
Din Energi kan vi nu nå alla 
människor i Hjo kommun 
igen. Vi använder sidan  
två för vårt lokala material 
och har förstås våra kon
taktuppgifter och vår logo 
på baksidan.

Vi är jättenöjda med innehållet 
och flera av våra kunder har 
också hört av sig för att berätta 
om hur läsvärd de tycker att 
Din Energi är. 

Vi i elbranschen behöver 
skapa förståelse och väcka 
intresse för vår verksamhet. 
Energifrågorna är viktiga, såväl 
för den enskilde abonnenten 

som för oss som företag och 
för Sverige som nation. Tack 
vare att vi distribuerar Din 
Energi till alla i vår kommun 
kan vi verkligen nå ut 
med det vi tycker 
är viktigt.

Vårt lokala 
innehåll betyder 
också att vi kan 
sätta en per-
sonlig prägel på 
tidningen. Jag är 
övertygad om att 

 Håkan Karlsson.
VD på Hjo Energi.
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Din Energi stärker  
oss i vår kommun HJO ENERGI

3 200 KUNDER

Din Energi 
delas ut av
 Ale El
 Bjärke Energi
 Elektra Nät
 Grästorp Energi
 Habo Energi
 Herrljunga 
Elektriska
 Hjo Energi
 Kristinehamn 
Energi
 LEVA i Lysekil
 Nossebro Energi
 Näckåns Energi
 Sandhult-
Sandareds  
elektriska ek. för. 
 Sjöbo Elnät
 Smedjebacken 
Energi
 Uddevalla Energi
 Vallebygdens 
Energi
 Vara Energi
 Varberg Energi
 Varbergsortens 
Elkraft
 Västra Orust 
Energitjänst
 Åsele Kraft
 Österlens Kraft
 Östra Kinds 

Elkraft

den tid vi lägger ner på våra 
egna texter lönar sig. 

Ibland har vi inte så mycket 
tid för skrivandet som vi skulle 
önska men då hjälper redak-

tionen till med tips och 
idéer. De har även hjälpt 
oss att hitta passande 
bilder till våra texter 
och slutresul tatet blir 
alltid bra. 

Lista från november 2019

Vi tar hand om  
alla delar. Minimal 
insts behövs för  

att få en kundtidning  
i toppklass.



Alla kostnader ingår när ert elföretag 
väljer Din Energi som en kommunikations-
väg till kunderna. Allt från reportage resor, 
proffsigt skrivna texter och vackra bilder 
till tryck och distribution – hela vägen fram 
till kundens brevlåda via SDR eller Posten. 

Det är billigare än portot för ett vanligt 
brev! Ert före tags kontaktuppgifter och 
logotyp trycks på tidningens baksida.  
Möjligheten till egna sidor gör dess utom 
att ni enkelt och prisvärt kan kan kommu-
nicera viktig information till era kunder.

Det är många elföretag som ger ut Din Energi och till-
sammans är det möjligt att hålla ett nästan osannolikt 
lågt pris. Ert företag kan få en egen kundtidning med 
logo på baksidan som distribueras till kunderna för  
endast 2:80 kronor per styck.

Kvalitetstidning  
till ett lågt pris

 Företagets logo  
och kontakt uppgifter  
pre senteras på tidningens 
baksida i en standard annons.



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.

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

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

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

– från idé till lokalt 
anpassad tidning  
i fem enkla steg

EGNA SIDOR

Elnätsföretaget bokar 
antal egna sidor. Om 
inget ska ändras från 
föregående nummer 

sköts det automatiskt.

Material 
mailas till 

redaktionen. 

2

1

I varje nummer finns alltid 
fyra sidor tillgängliga för  
eget lokalt material.

På Din Energis fram sida, bak-
sida och på sidorna 2 och 19 finns 
möjlig heten att profilera tidningen 
med eget material.

Logo, egna omslags puffar, 
egen ledarkrönika, nyheter, 
företagsjubileum, med-
arbetar presentationer, 
mätarbyten, planerade 
åtgärder på orten, an-
nonser – välj vad som 
passar just ert företag!

Inför varje nummer går det bra att 
anpassa antalet egna sidor. Ibland 
kanske ni har mycket att säga och 
ibland räcker grundversionen med 
exempelvis omslags profileringen 
och baksideslogotyp.

Lägg till en  
blädderbar webbtidnings 
version för 3 500 kronor. 

Perfekt att publicera  
på hemsidan och  
i sociala medier. 

 På omslaget, alltså 
framsidan, baksidan och 
sidorna 2 och 19, kan ni 
enkelt profilera tidningen 
med eget material.

 Eftersom sidorna 3–18 
ser likadana ut för alla 
läsare kan den redak-
tionella kvaliteten hållas 
hög och totalpriset för 
tidningen blir lågt.

Ett par korta  
nyheter räcker långt  
för att fylla en egen 
sida och få en lokalt  
anpassad produkt. 

Form och layout 
ingår i priset.

Layoutaren sätter ihop 
texter och eventuella 

bilder till färdiga  
tidningssidor.

Pdfkorrektur skickas 
ut och eventuella  
ändringar utförs. 

Klart! Korrekturet 
godkänns och  

tidningen skickas till 
tryck och levereras 

därefter till kunderna.
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5

Eftersom vi har tillgång 
till kvalitativa bildbanker 
kan vi erbjuda proffsiga 

bilder som passar  
perfekt till era texter 

eller annonssidor.

Egna sidor ger mervärde

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



Vill du veta mer eller boka? 

Niclas Kindvall

Chefredaktör för  
Din Energi. 

Niclas kontaktar du vid 
frågor och önskemål  
gällande det redaktionella  
innehållet.

Tel: 070-819 99 92
Mail: niclas@tfod.se

AnnaKarin Jakobsson

Samordnare och projekt-
ledare för Din Energi. 

Anna-Karin kontaktar du  
vid bokning, önskemål  
om egna sidor eller om  
du har övriga frågor.

Tel: 070-756 77 29
Mail: anna-karin@tfod.se

 Tomtebogatan 44, 113 38 Stockholm | info@tfod.se | www.tfod.se | www.din-energi.se


