EnergiKøb
hjælper let dine kunder*
til kontante tilskud
– og dig med til at skrue op
for bundlinjen …
*Private, boligforeninger og erhvervskunder

Få en
erhvervsaftale
nu!

EnergiKøb hjælper
dine kunder med
energitilskud og sparer
dig for værdifuld tid

NY FJERNVARMEVEKSLER

NYT GASFYR

Konkurrencen er stor, så det handler om at arbejde smart og effektivt,
så din bundlinje forbedres, mens du arbejder på nye opgaver.

VARMEPUMPE

Med en erhvervsaftale fra EnergiKøb til den travle håndværker,
kan du nu udnytte de mange attraktive energitilskud aktivt i markedsføringen via din egen hjemmeside og samtidig få flere kunder:
– private, boligforeninger og erhvervskunder.
Du kan tilbyde dine kunder en pris inkl. energitilskud, og på den
måde blive mere konkurrencedygtig. Samtidig signalerer din
virksomhed også, at du går op i miljøhensyn og begrænsning
af CO2-forbruget, der ligger mange meget på sinde.

ISOLERINGSOPGAVER

Som håndværker har du to muligheder for at arbejde med tilskud:
En såkaldt ’white label’-løsning, hvor din kunde via din hjemmeside kan ansøge
om tilskud – eller hvor du fratrækker tilskuddet på fakturaen til din kunde.
Med en erhvervsaftale får du adgang til EnergiKøbs specielt udviklede
system, der gør det let og simpelt, at få alle oplysninger samlet og indtastet korrekt.EnergiKøb tager os nemlig af hele den administrative
del af indberetningen og sørger for, at alt er, som det skal være,
når din kunde ansøger om sit energitilskud.
Det tjener ikke bare dine kunder og miljøet, det gør også
dig mere konkurrencedygtig og effektiv – og så forbedrer
det i sidste ende din bundlinje …

ELSPARESKINNE

Få din
erhvervsaftale nu

Hjælp let dine kunder
til de mange tilskud!

Se bagsiden!

VARMEPUMPE
Luft til luft varmepumpe

Kundens fortjeneste:
op til kr. 7.700,NYT OLIEFYR

VVS
Udskiftning af gl.
brændekedel til nyt
pillefyr eller varmepumpe

Kundens fortjeneste:
op til kr. 15.000,-

EL
Udskiftning af
eksisterende lysstofrør
til LED til f.eks. lagerhal

Kundens fortjeneste:
op til kr. 20.000,-

LOFTISOLERING
F.eks. efterisolering
af 1.000m2 loft

Kundens fortjeneste:
op til kr. 15.750,-

LAVENERGIVINDUER – ELLER GLAS

FJERNVARMEINSTALLATION

LUFT TIL VAND & JORDVARME

LED-BELYSNING
SOLFANGERE
RADIATORTERMOSTATER

energikøb.dk

Scan koden og find mere inspiration
til kontante besparelser på facebook

Via EnergiKøbs energiportal – direkte på dit firmas egen hjemmeside – kan du nu
tilbyde dine kunder en enkel og let adgang til at ansøge om energitilskud.
EnergiKøb tilbyder en “white label”-løsning, hvor du får en grafisk knap med et link til
en underside med indberetningsskemaet. EnergiKøb sørger herfra for gennemgang af
ansøgningen, så den bliver korrekt udfyldt. Det sparer din tid – lettere blive det ikke.
Få en gratis erhvervsaftale i dag! Opret dig som partner under “ERHVERV”
på energikøb.dk – du er naturligvis også velkommen til at ringe til vores
energikonsulenter på tlf. 71 99 90 44 for yderligere information.

Kontakt vores
ter
energikonsulen
å
allerede i dag p
tlf. 71 99 90 44

EnergiKøb
Nyholms Allé 39 | 2610 Rødovre
Strandvejen 28 | 4281 Gørlev
Tlf. 71 99 90 44
E-mail info@energikoeb.dk

energikøb.dk

FICHREKLAMEBUREAU.DK

Få en fordelagtig erhvervsaftale lige nu
på EnergiKøb.dk – det er helt gratis!
Det tjener både dine kunder – og din bundlinje!

