”AVK har købt el på auktion ved
Get Through Power siden 2010”
For 4 år siden begyndte AVK at købe el på auktion, og vi har gjor t
det siden. Jeg sparer en masse tid, fordi jeg ikke skal bruge min tid i
løbet af året på at forholde mig til noget, når elselskaberne uopfordret
ringer og giver tilbud på en kontrakt, hvor tilbuddet gælder nogen få
timer.
AVK Gummi A/S bruger 16.000.000 kWh sammen med andre af
koncernens selskaber på flere forskellige destinationer i Jylland, og
vi køber typisk ind for et år ad gangen. AVK Gummi A/S er en af
”de store elkunder”, og derfor får vi også meget opmærksomhed
i markedet. Når jeg bliver kontaktet, hvilket sagtens kan ske dagligt
eller ugentligt, så er det nemt for mig at sige, at alle interesserede
leverandører kan byde på vores elkontrakt på auktionen, og det er
der også flere, der gør.
Det er mest effektivt for mig at bruge auktionshuset og derved lade alle
elselskaber have muligheden for at blive leverandør for AVK, i stedet
for jeg skal holde individuelle møder med et eller flere elselskaber
for at sidde og drøfte prisen på en standardvare. Desuden ved jeg, at
nogle elselskaber sælger deres el billigere til mig på auktionen, end hvis
jeg tog imod et tilbud direkte fra dem. Ved at anvende auktionshuset
er jeg sikker på at få den bedste pris på dagen, hvor jeg har valgt at
handle. Som eksempel kan jeg nævne, (og her er der korrigeret for
forskellige børspriser) at den seneste prisforskel for den samme el, fra
det samme elselskab, var mere end 10 % svarende til 300.000 kroner
for et år, og det er altså en attraktiv besparelse for os.
Get Through Power har prisgaranti, så man betaler kun for auktionen,
hvis auktionsprisen er lavere end de tilbud, som man eventuelt selv
har indhentet. Get Through Power har for talt mig, at de 10 %, som
jeg selv har oplevet at spare ved at bruge auktionshuset for andre
virksomheders vedkommende kan være op til 30 %.

Peter Lorentzen,
adm. direktør AVK Gummi A/S

”AVK GUMMI A/S fremstiller gummikomponenter af meget
høj kvalitet til anvendelse under krævende betingelser.
Drikkevandssektoren,
levnedsmiddelindustrien
samt
Healthcare industrien og den kemiske industri er primære
segmenter. AVK GUMMI A/S har 200 medarbejdere og
er en del af AVK Gruppen, som er en af verdens førende
indenfor vand- og gasforsyning, spildevandsbehandling
samt brandbekæmpelse. AVK Gruppen
har virksomheder i en lang række
lande og beskæftiger mere end 2.800
medarbejdere.”

FAKTA AVK GUMMI A/S
• 4 aktieselskaber i AVK koncernen køber el ind sammen
• 16.000.000 kWh årligt elforbrug
• 20 minutters auktion
• 10 % sparet på prisen i forhold til køb direkte ved elselskab
• Auktionen gav os besparelse på 300.000 på fastprisen
• Min tid til elindkøbet reduceres til et minimum
• Jeg følger min strategi om fleksibilitet og lave priser
• Kompetent sparring fra uvildig par t
• 100 % effektivt indkøbsværkstøj
• 100 % troværdig rådgivning
• Jeg ved, at elselskaberne sælger el billigst på auktion
• Jeg ved, at jeg får den billigste pris på auktionsdagen

www.getthrough.dk www.getthroughpower.com
www.mesther.com Telefon: +45 87 30 36 46

