”Mere end 2 millioner grunde til at
bruge Get Through Power”

Tony Bak
Vice President Service & Quality First
Hotels A/S.

Det siger jo sig selv, at når man driver 52 hoteller, så er
elregningen en væsentlig faktor for vores bundlinie.
Det er da også et område, som vi alle dage har været meget
opmærksomme på. Men opmærksomhed er ikke altid nok.

First Hotels er en af Skandinaviens
førende hotelkæder med 52
wwunikke hoteller centralt placeret på 43 udvalgte
destinationer i Danmark, Sverige og Norge. Blandt
vores hoteller finder du First Hotel Twentyseven i
København, femstjernede First Hotel Grims Grenka i

Så stor var min overraskelse, da vi indgik et samarbejde med
Get Through Power. Det viste sig nemlig, at der er så mange
elementer i det at købe sin el mest hensigtsmæssigt til den
laveste pris, at det kræver en specialviden, som de
færreste virksomheder ligger inde med inhouse.
Denne viden hentede vi hos Get Through Power, som løste
opgaven uden at bruge vores tid. Auktionen gik forrygende.
Det var en stor og positiv oplevelse at købe el på auktion.
Men udover den meget konkrete besparelse, som kan
måles i kroner og øre, så er det også meget tilfredsstillende,
at vide, at der er taget hånd om tingene af en uvildig par t,
som Get Through Power, der udelukkende fokuserer på at
sikre os de bedste betingelser og den billigste pris, og så at
sige har et øje på hver finger, så vi kan fokusere på at drive
hoteller.

Oslo og First Hotel Reisen i Stockholm. First Hotels
blev etableret i 1993 med en målsætning om at tilbyde
vores gæster kvalitetsoplevelser og individuelle valg.
Alle First-hoteller er unikke, når det handler om stil,
atmosfære og design.
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13 hoteller fordelt i Danmark
8.500.000 kWh årligt elforbrug
1 time er i alt anvendt på elindkøbet
50.000 kr. udgør omkostningen for auktionen
2.150.000 kr. sparer First Hotels A/S
100 % troværdigt og effektivt indkøbsværktøj
100 % nødvendigt med korrekt analysearbejde
100 % fokus på opgaven af uvildig par t

Samarbejdet blev indledt med et møde hvor Get Through
Power spurgte ind til væsentlige ting, som efterfølgende blev
anvendt i en strategisk el-analyse, som ligger til grund for
auktionsresultatet.
www.getthrough.dk www.getthroughpower.com
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