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Visma erbjuder nytt flexibelt avtal inom
energi
Visma har nyligen tecknat avtal med SverigesEnergi, ett elbolag med
konkurrenskraftiga priser och flexibla lösningar. Avtalet innebär att Vismas
kunder får förmånliga rabatter på det energiupplägg som passar dem bäst. De
kan även välja el från 100 % förnybara energikällor.

– Med SverigesEnergi får våra kunder en möjlighet att skräddarsy sina elavtal
till extra låga priser. De erbjuds även möjligheten till ”aktiv förvaltning”, och
kan därigenom få ett ännu bättre kilowattpris. Att uteslutande kunna välja el
från förnybara energikällor är en annan viktig aspekt, säger Henrik Salwén, vd

på Visma Advantage.

Förmånliga rabatter på el
Samarbetet med SverigesEnergi ger Vismas kunder förmånen att utnyttja
fördelar som annars bara kommer storföretag till hands. Det nya avtalet
innebär utöver låga priser att Vismas kunder får upp till fem avgiftsfria
månader hos elbolaget.

– Vi på SverigesEnergi ser fram emot ett starkt och spännande samarbete
med Sveriges främsta inköpsorganisation. Tillsammans med Visma ger
SverigesEnergi små och medelstora företag prisfördelar och kompetens inom
energieffektivisering som tidigare varit förbehållet de allra största bolagen i
Sverige, säger Gustaf Redin, vd på SverigesEnergi.

En del av Hafslund ASA
SverigesEnergi ingår i en av Nordens största energikoncerner, Hafslund ASA,
som årligen producerar mer än 3000 GWh av världens renaste energi – 100 %
vattenkraft. SverigesEnergi fokuserar på att utveckla långsiktiga relationer
med sina kunder och deras styrka ligger i att ta fram den bästa och mest
prisvärda energilösningen för varje företag.

Storkundsfördelar
Visma Advantage samförhandlar inköpsavtal för ca 15 000 företag. Den
samlade köpkraften har gjort det möjligt att förhandla fram ett starkt
erbjudande hos SverigesEnergi. Kunder hos Visma Advantage erbjuds
inköpsavtal inom ett 50-tal områden, bland annat inom elförsörjning.
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Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara,
outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar
samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och
automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor.
400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och
ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda
och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.
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