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DI PLAN FOR SELVFORSYNING MED GRØN ENERGI I 2030



Sådan kommer du i gang med Templafy
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Klik på ikonet Templafy i øverste venstre 

hjørne for at få adgang til Templafy

biblioteket til højre. Herfra skal du 

oprette en brugerprofil, hvorefter du får 

adgang til din skabelon.

Du kan godt oprette flere brugerprofiler 

eller ‘abonnere’ på en anden profil, hvis 

du skal lave en præsentation på vegne af 

en kollega.   

I ‘Tips og tricks’ finder du en masse råd 

og vejledning til værktøjerne i Templafy. 

OBS: Vi bruger nu kun 16:9 format. 

Skabeloner
• DI skabeloner

Slides
• Standardpræsentation

• Tips og tricks til Templafy

• Eksempler på layout

• Farver og fonte

• Tema og kampagner 

Elementer
• Logoer

• Tekstbokse

• Ikoner

• Kort

Baggrundsbilleder
• Udvalg af billeder til baggrund

Skyfish
• Direkte adgang til DI-billeder samt 

billeder fra Colourbox og Getty Images.

I Templafy menuen finder du:

EN GRØN SAMFUNDSKONTRAKT 

Målet er 100 pct. grøn energiforsyning i 2030 med høj 

forsyningssikkerhed og egenproduktion. 

Det kræver 

• 35 GW installeret VE i 2030, 

• 100 pct. grøn gas i 2027,

• En fremtidssikret infrastruktur

DI foreslår en Grøn Samfundskontrakt for henholdsvist at 

løse energiens trilemma og nå energiuafhængighed. 

Samfundskontrakten skal 

sætte turbo på den grønne 

omstilling. Derfor er tiden 

kommet til, at vi tænker nyt.

For at nå i mål er det 

afgørende, at alle kræfter 

trækker i samme retning. Vi 

skal turde at begå fejl. Vi skal 

turde satse stort og 

acceptere eventuelle risici –

ellers får vi aldrig det 

nødvendige tempo på den 

grønne omstilling.
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LÆS MERE OM DI’S GRØNNE SATSNING

Grøn omstilling - Dansk Industri

Grøn Samfundskontrakt - DI Energi (danskindustri.dk)

100 % Grøn energi i 2030 - DI (danskindustri.dk)

https://www.danskindustri.dk/gron-omstilling
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/analysearkiv/brancheanalyser/2022/gron-samfundskontrakt/
https://www.danskindustri.dk/gronenergi/
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