
Pressinbjudan: Bixia inviger butik i Grand Samarkand
Som första elbolag öppnar nu Bixia fysiska butiker för att erbjuda sina produkter och tjänster. På torsdagen den 28 februari
öppnas butiken i Grand Samarkand och vi passar på att bjuda på frukost.

- Vi är först ut med att ta elförsäljningen in i detaljhandeln. Butiken i Växjö är den andra av en riksomfattande etablering säger Tom Istgren, vd
på Bixia.

Initiativet kan ses som ett paradigmskifte i branschen. Många företag i tjänstesektorn som försäkringsbolag, banken och elbolag, har
organiserat sina kundkontakter till kundtjänster och internet. Bixia har sedan länge haft som strategi att vara nära kunderna med många små
lokala kontor.

- Vi väljer att gå mot strömmen. Vi vet att många upplever elmarknaden med priser och avtalsmodeller som komplicerad. Med
butiksetableringen vill vi göra det enkelt för våra kunder att komma in och ställa sina frågor säger Tom.

Dra ner din elanvändning med 10-20 procent
Exempel på produkter och tjänster som finns i butiken är till exempel den ”världsunika” och smarta energiklockan Aware Clock som på ett
enkelt sätt mäter elanvändningen i hemmet och visualiserar våra elanvädningsvanor. Aware Clock, som är utvecklad av Interaktive Institute,
kan hjälpa dig spara 10-20 procent av din elanvändning.

Plats: Växjö, Grand Samarkand
Tid: Torsdagen den 28 februari kl 08.30-09.45
Invigningstalare: Tom Istgren, vd Bixia AB och Stefan Braun vice vd Bixia AB och VD Bixia Energy Management, med placering i Växjö.

Vi bjuder på en energirik frukost, varmt välkommen!

För mer information, kontakta gärna:
Veronica Augustin, eventsamordnare, Bixia AB, 073-161 57 71
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia AB, 076-828 58 11

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby
Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping,
Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Sjöbo, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra
Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.

Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag
som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se


