Miljö Online Professional – Sveriges bredaste bevakning inom miljö och
hållbarhetsområdet
Miljö Online Professional är vår omvärldsbevakningstjänst för dig som arbetar professionellt
med miljö- och hållbarhetsfrågor inom näringsliv, myndighet eller organisation.
Tjänsten är unik vad gäller nyhetsbredd och ger dig och din organisation full koll på aktuella händelser,
långsiktiga förändringar och kommande trender. Det betyder att du får tillgång till alla väsentliga
nyheter inom dina intresseområden med en enda tjänst. Du riskerar inte att missa viktiga nyheter eller
få dubbel information. Du sparar tid!

Vi bevakar följande 18 ämnesområden:
•
•
•
•
•
•

Ekonomi & Näringsliv
Miljörätt
Miljöpolitik
Energi
Byggande & Boende
Kemikalier &
Miljögifter

•
•
•
•
•
•

Avfall & Återvinning
Vatten & Avlopp
Teknik & Innovation
IT & Elektronik
Transport & Trafik
Klimat

•
•
•
•
•
•

Hälsa & Miljö
Naturvård & Mångfald
Jordbruk & Skogsbruk
Miljöforskning
Hållbar Utveckling
Cirkulär Ekonomi

Till varje ämnesområde hör ett antal underämnen, där man som användare kan hitta mer specifik
information. På webbplatsen är det möjligt att lista och söka artiklar i huvud- respektive underämnen.

Skräddarsy ditt eget nyhetsurval
Som användare väljer du själv vilka av våra 18 ämnesområden du vill bevaka. Dessutom kan du när
som helst ändra ämnesurvalet.

Snabb överblick - möjlighet till fördjupning
Varje vardag väljer vi ut dagens viktigaste och mest relevanta nyheter och sammanfattar i korta
artiklar och notiser. Det betyder att du snabbt kan skanna av nyhetsflödet, men ändå få en klar och
rättvisande bild av de senaste händelserna.
Finner du en nyhet särskilt intressant - följ bara länken och läs hela artikeln på vår webbplats eller hos
ursprungskällan. Vi hämtar ofta våra nyheter från flera källor, för att du som läsare ska få så fullständig
och tillförlitlig information som möjligt. Vi refererar även till fördjupande artiklar, rapporter, praktiska
guider och goda exempel. Vår målsättning är att våra nyheter ska fungera som ett verktyg för dig i ditt
professionella miljö- och hållbarhetsarbete.

Allt sedan Miljö Online startade 1997 har vi speglat den senaste händelseutvecklingen på
miljöområdet. Vår redaktion är oberoende och håller hög kunskapsmässig standard.

Trendbevakning
Inom vissa miljö- och hållbarhetsområden händer det extra mycket. Det är vi medvetna om och håller
ett extra öga på skeendena och trenderna inom respektive område. På så vis vill vi hjälpa våra kunder
att ligga steget före och förstå vad som händer, helst redan innan det händer.

Lagbevakning
I ditt abonnemang på Miljö Online Professional ingår bevakning av nya och förändrade lagar och regler
på miljö- och hållbarhetsområdet. Med hjälp av tjänsten kan du på ett enkelt och kostnadseffektivt
sätt bevaka alla ändringar i lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta för just din
verksamhet.
Varje vecka uppdaterar vi dig med en lista över nya och ändrade lagar, författningar och
myndighetsföreskrifter. Du ser direkt vilka förändringar som skett och när de träder i kraft. Vi länkar
dig till originaldokumenten, där du kan läsa mer om vad förändringarna innebär och vilka paragrafer
som ändrats.

Läs dina nyheter när och hur du vill
Du väljer själv vilka dagar du vill ta emot våra nyhetsutskick via e-post. Du kan få dina nyheter i
inkorgen varje vardag eller i valfri kombination av veckodagar (mån-fre). Du hittar även ditt
nyhetsflöde under fliken Mina Nyheter på vår webbplats miljo-online.se. Självfallet är vår webbplats
anpassad för läsning på dator, surfplatta eller i mobil.

Kombinerad nyhetsbevakning för fler användare
Det är enkelt att lägga till fler användare. Många av våra kunder uppskattar möjligheten att låta sina
medarbetare bevaka precis de ämnesområden som de behöver. Som kund betalar ni bara för det antal
användare som är anslutna. Varje användare får egna inloggningsuppgifter och kan göra individuella
inställningar för ämnesval och dagar för e-postutskick.

Abonnemang
Ordinarie pris för ett årsabonnemang är 3 900 kr exkl. moms för en användare. Priset för
tilläggsanvändare är 360 kr exkl. moms per användare och år. Nya användare kan läggas till när som
helst under avtalsperioden. Vi kan också erbjuda abonnemang med kortare eller längre bindningstider.
Kontakta oss för ytterligare information om detta och andra aktuella erbjudanden.

Prova tjänsten kostnadsfritt i 14 dagar
Det enda du behöver göra är att skicka ett mejl till support@miljo-online.se
Det vi behöver är ditt namn, e-postadress och ett telefonnummer vi kan nå dig på.

Kontakt
Yvonne Pekonen
Tel: 070 - 606 65 94
yvonne.pekonen@miljo-online.se
Miljö Online Sverige AB
Skaraborgsvägen 3A
Postadress: Box 8000
501 18 Borås

