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Bästa lösning i dialog med kunden

Det är lätt att prata
med Plusenergi för
att få bästa möjliga
elhandelsavtal som
passar såväl familjen
som företaget.

Steen & Ström Sverige AB har valt att
köpa el från Plusenergi till Familia.
– Vi är stolta över att vi kunnat erbjuda en helhetslösning som Steen & Ström
funnit mest attraktiv på marknaden,
säger kundansvarige Bengt Lundgren.
Från och med januari 2008 kommer alla Steen
& Ströms köpcenter i Sverige att handla el av
Plusenergi. Detta sker via ett avtalskoncept
där Plusenergi i nära samarbete med Steen &
Ström köper in elen. Samarbetet sker via en
gemensamt bildad Elhandelsgrupp.
Vi är också glada över att få använda Steen
Ström som en av våra referenskunder, eftersom de redan nu är kund till oss med flertalet
av sina köpcenter, fortsätter Bengt Lundgren.

Sveriges nöjdaste kunder

Förutom priset är kunskapen och servicen avgörande för att Plusenergi ska bli Sveriges ledande elhandelsföretag med Sveriges nöjdaste
kunder – vilket ingår i företagets vision.

– För att nå målet ska vi erbjuda våra
kunder marknadens bästa kundservice och
support. Vi har idag över 100 personer i organisationen som ser till att vi ska ha högsta
tillgänglighet på vår service. Vi eftersträvar alltid en nära relation med våra kunder.
Många företagskunder erbjuds även en egen
kontaktperson.
Oberoende kundundersökningar ger också
höga betyg åt Plusenergi för service- och supporttjänster.

Enkelhet i bästa avtal

Som fristående och renodlad elhandelsaktör
vill Plusenergi lägga all kraft på att ge kunderna bästa möjliga tjänster – det ska vara enkelt att vara kund hos Plusenergi.
– För enskilda kunder kan det ofta vara
svårt att ha en överblick över var, när och hur
elkostnaderna uppstår. Med vår kunskap kan
vi sänka kundernas energikostnader och erbjuda flera tjänster som syftar till att skaffa
ett helhetsgrepp kring energianvändningen,
förklarar Bengt Lundgren.

Kundservice Företagskunder: 020-55 00 60
Kundservice Privatkunder: 020-55 55 55
www.plusenergi.se

Syns bättre med SignCenter
SignCenter Skyltreklam AB har
uppdraget att producera, leverera
och montera 55 butiksskyltar på
Familias fasad samt ett flertal butikers skyltar inne i köpcentret.
SignCenter är en av de ledande leverantörerna av kvalitativ visuell kommunikation i Sverige och i särklass störst på egen
produktion.
– Det är en styrka att ha all produktion
i eget hus. Det gör att vi kan motsvarar
våra beställares unika krav och leverera
skyltar på utsatt tid, säger Håkan Kroon,
vd och en av delägarna.
Verksamheten har bedrivits sedan mitten av 60-talet, med nuvarande ägarbild
sedan 1989.
SignCenter, med 48 medarbetare och

Håkan Kroon,
delägare och vd
för SignCenter
som producerat
och levererat
bland annat alla
butiksskyltar
längs Familias
fasad.
huvudkontor i Växjö och försäljningskontor i Stockholm, har flera av marknadens
ledande kedjor som uppdragsgivare.

Tel: 0470-70 96 00 • www.signcenter.se

MAQS Law Firm är en dynamisk fullservicebyrå inom affärsjuridik. Vårt
mål är enkelt i vårt nära samarbete med Steen & Ström. Vi ska vara bäst på
att finna lösningarna som ger fördelar i affärslivet, även om det bryter mot
konventionerna hur en framgångsrik advokatbyrå ska vara.
www.maqs.com

www.tidning.net
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