”Vi ﬁk indsigt, så vi køber billigt el”
Leo Pharma kontaktede Get Through Power for at få mere viden
og uvildig rådgivning, så vi kan navigere i elmarkedet udelukkende på
basis af fakta. For os er det afgørende, at have indsigt i potentialet for
at reducere en væsentlig udgiftspost ud fra en helt konkret og saglig
redegørelse. Vi blev klædt på med fakta og har et værktøj, så vi selv kan
bestemme, hvordan vi bruger vores viden.
En strategisk el-analyse viste hvor lukrativ (set med vores øjne) vores
bestående elkontrakt var, og hvilke parametre, der skulle ændres, så den
blev bedre for os, fordi det er i vores interesse at betale mindst muligt
for vores el i Danmark, hvor vi bruger 35 mio kWh. Den kor tlagde
forbruget på vores målere, som har forskelligt aftag, og da vi har rigtig
mange af dem, så er det interessant at vurdere ud fra en konkret
viden, hvad der er hensigtsmæssigt. Analysen konsekvensberegner, hvad
prisstigninger i markedet på de forskellige mulige typer af el-kontrakter
betyder for os. Meget simpelt formuleret kan man sige, at jo mere
indsigt vi har, jo lavere bliver prisen.
I en periode har vi haft nogle elkontrakter, som umuliggjorde en for
os gennemskuelig elpris, og vi har nu en anden strategi som tilgodeser
vores profil, uden at vi mister overblikket. Kor t sagt køber vi ind på den
måde, som vi mener er mest relevant og gennemskuelig ud fra vores
fakta, og så fordeler vi indkøbet, så det er optimeret mest muligt.

LEO Pharma er en uafhængig, forskningsbaseret lægemiddelvirksomhed stiftet i 1908.
Virksomheden udvikler, producerer og markedsfører lægemidler til behandling af dermatologiske
lidelser samt forebyggelse og behandling af blodpropper. LEO Pharma sælger lægemidler i over
100 lande og har egne salgsenheder i 61 lande. Globalt beskæftiger LEO Pharma mere end 5.000
medarbejdere. LEO Pharma er 100 % ejet af LEO Fondet og har hovedkvarter i Danmark.
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35 mio Kwh elforbrug i hele landet
2. 000.000,- faldt elprisen under auktionen
1.000.000,- udløste viden i her og nu besparelse
100 % enkelt og nemt at forstå
100 % nødvendigt med uvildig rådgivning

Vores erfaring er, at når vi er klædt på med uvildig rådgivning, så har vi
de bedste kor t på hånden. Vi fik på én gang viden og den bedste indsigt,
og til sidst valgte vi så også at købe vores el på en auktion, som gav et
godt resultat, så det gør vi snar t igen.
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