Jste malý podnik?

Připojte se ke START2ACT
a využijte naplno Váš potenciál!
START2ACT je mezinárodní skupina
odborníků z oblasti energie a podnikání
vytvořená k tomu, aby za podpory Evropské
Unie vedla malé podniky k větší sebejistotě
v energetickém hospodářství.

JAKÝ PŘÍNOS MŮŽETE OČEKÁVAT?
Optimalizujte Vaše Zdroje
• Získejte zdarma konzultace v oblasti
energetické účinnosti ušité na míru Vaší
společnosti.
• Ujistěte se, že Vaše opatření pro úsporu energie
jsou správná - START2ACT Vám pomůže identifikovat opatření vysoce přínosná pro Váš
konkrétní případ.
• Co je vhodné pro ostatní, nemusí být vhodné
pro Vás - nechte odborníky START2ACT dělat
odbornou práci a šetřete Vaše prostředky.

Získejte konkurenční výhody
• START2ACT Vás podporuje k energetické
efektivitě už v rané fázi Vašeho podnikání.
Získáte tím konkurenční výhody a můžete
budovat reputaci Vaší společnosti "být
zelený".
• Energeticky úsporná opatření pomohou
Vašemu podnikání v budování "zelené"
image.

Šetřete náklady
• START2ACT je balíčkem informací a individuálních řešení energetické účinnosti pro Vaši
společnost - mnoho opatření je jednoduchých
na implementaci, nestojí moc a šetří peníze
pro další oblasti Vašeho podnikání.
• Investice do energetické účinnosti se vyplatí –
některá z opatření přinesou úsporu až 2,5krát
vyšší než je výše investice.

Snižte Vaši a Evropskou
uhlíkovou stopu
• Odborníci START2ACT spolu s Vámi hledají a
identifikují opatření vedoucí ke snížení vlivu
Vaší společnosti na životní prostředí.
• Implementujte myšlenku zaměřenou na
ochranu životního prostředí ve všech oblastech Vašeho podnikání, abyste udržitelným
způsobem ovlivnili oblast podnikání v Evropě.

• START2ACT rozšíří síť Vašich kontaktů a
propojí Vás s dalšími společnostmi a s lidmi
se zájmem o udžitelnost.

Pro získání všech potřebných informací o dostupné podpoře a
bezplatné účasti navštivte stránku www.start2act.eu
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