MOTIONERA NER DIN ELRÄKNING!
Ta en kvällspromenad, spring, gymma, golfa eller varför inte plocka svamp! Oavsett vad du gör
kommer du nu kunna få dina aktiviteter avräknade på elräkningen i form av en hälsorabatt!
Nu kan du bli din egen hälsosamma energikälla!
I samband med att Hem, Villa och Brf-mässan i Älvsjö öppnar den 12 oktober lanserar ett av Sveriges
mest innovativa energibolag, Boo Energi, ett helt nytt sätt att visualisera energi och hälsa. Bli mer
hälsosam och sänk samtidigt dina elkostnader!
Fredrik Heleander, VD på Boo Energi Försäljnings AB förklarar: ”Den energi du bränner på
kvällspromenaden i parken, under svampplockningen, i trädgården, i gymmet eller under löprundan får
du tillbaka på din elräkning. Kalorier är energi. De kalorier som förbränns omvandlas till hälsorabatt i
kWh på din elräkning. 860 kcal = - 1 kWh.”
30 minuters promenad ger ca 35 timmars gratis belysning med en 5 watt LED-lampa!
Fredrik fortsätter: ”Våra kunder och partners gillar oss för vårt kundlöfte
”Miljömärket el till ett utmärkt pris”, i kombination med en nära och bra
service. Därför känns det extra spännande att bli första energibolaget som
även premierar hälsan för våra kunder.”
Niklas Sjöberg, Affärsutvecklare och CTO förklarar: "Vi är stolta över den
här innovativa tjänst som medför att kunden kan göra ett aktivt val att
påverka sina kostnader. Om det medför att någon tränar mer tack vare
detta blir vi självklart stolta. Vi ger våra kunder ett nytt sätt att påverka sin
elräkning via motion. Vi kan med stolthet säga att vi är det hälsosammaste
energibolaget i Sverige och verkligen mena det”.
Boo Energi – Sveriges hälsosammaste energibolag!
Niklas fortsätter: "Vi samlar dina förbrukade kalorier, från alla typer av prylar (fitbit, Garmin m.fl.)
och drar av kalorierna på din kommande faktura.
Boo Energi är det trygga genuina energibolaget, grundat 1920 i Saltsjö-Boo, Nacka, Stockholm.
Företaget vänder sig till både konsumenter och företag och har idag drygt 15 000 kunder. Nu lanserar
man E2E – Boo Energi Hälsa som enkelt översätts till ”Energy 2 Energy” eller ”Din energi på Din
faktura”. De kalorier som du förbränner under en månad får du tillbaka i energi avdragen på din
faktura. Du kan få upp till 40 kWh per månad i kompensation. Som mest kan fem personer per hushåll
hjälpas åt att bli hemmets nya energikälla.
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