ENERGISYN


Energiledelse og energisyn
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ENERGISYN AFDÆKKER MULIGE ØKONOMISKE GEVINSTER
Et reduceret energiforbrug har mange fordele – bl.a. økonomiske besparelser
og en styrket CSR-profil. Energisyn er vejen til de mange fordele, fordi det viser
en virksomhed alle dens potentialer for at spare energi. Samtidig er energisyn
lovpligtig for store virksomheder i EU.
I EnergySolution arbejder vi dagligt med energisyn og afdækning af potentialer
for energibesparelser, når vi rådgiver og laver projekter for vores kunder. Vi har
erfaring med energiforbrug på tværs af brancher og industrier, hvilket gør os i
stand til at se potentialerne for besparelser i både produktionshaller og -lagre
samt på kontorer og ift. medarbejderes adfærd.
Vores registrerede energisynskonsulenter kan enten opstarte eller videreføre
energireducerende arbejde, fordi de har erfaring med alle dele af processen.
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ENERGYSOLUTION
Vi er et rådgivende ingeniørfirma med
speciale i profitable automations- og
optimeringsløsninger inden for energi,
miljø og produktion.

DIT UDBYTTE SOM KUNDE VED ENERGYSOLUTION:
•
Overhold EU-lovgivning, der forpligter store virksomheder til at få foretaget
energisyn hvert fjerde år
•
Få et energisyn målrettet jeres aktuelle behov og ønsker
•
Få kortlagt og analyseret jeres aktuelle energiforbrug
•
Opnå langsigtede energibesparelser
•
Få anvist konkrete og realistiske projekter/investeringsmuligheder med
forventet besparelser og ROI
•
Få opstartet eller videreudviklet jeres arbejde mod et reduceret energiforbrug
•
Opdag alle jeres muligheder for at forbedre jeres bundlinje med energibesparelser

Opdag alle jeres muligheder for energibesparelser – få besøg af vores registrerede energisynskonsulenter til en uforpligtende snak om jeres situation
og behov.
Læs vores cases om energisyn på www.energysolution.dk

Vores kernekunder er større industrivirksomheder indenfor metal, plast,
elektronik, foderstoffer, fødevarer m.m.
Og vi har branchens bedste og mest
kompetente rådgiverteam til at sørge
for, at vi leverer det.
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