MEGHÍVÓ
Vegyen részt Ön is 2015. augusztus 13-án, 17 órától kezdődő a GoodWill Energy Kft.
által megrendezésre kerülő onlinekonferenciánkon, melynek témája az
energiahatékonyság lesz.
Az előadás során szó lesz a napokban megjelent hírek alapján a családi házakat segítő
energiahatékonysági pályázatokról is.

A téma még aktuálisabbá vált!
Ismerje meg Ön is a részleteket, és az odáig vezető utat
első kézből!

Program:
17:00 – 17:40 A megújuló energiákról általánosságban! Előnyök és hasznos
tanácsok, vagyis minden, amit tudni lehet a magánszemélyeket érintő lehetőségekről!
17:40 – 18:20 Telepítsen kedvezményesen napelemes rendszert családi házára!
Akár pályázati forrásból? –Igen! Gyakorlati tippek, és energetikai tanácsadás. Hogyan
csökkentheti családi háza költségeit?
18:20 – 19:00 Kérdések és válaszok
Előadóink:

Baranyák Zoltán

Lakatos Imre

Smart City csoportvezető,

Energetikai szakmai vezető

vezető energetikai szakmérnök

Az interaktív előadás folyamán Ön is felteheti személyes kérdéseit a témában, melyekre
szakértőink azonnal válaszolnak!

Mi is az Onlinekonferencia, hogyan működik?

A minden napi rutin mellett folyamatos
időhiánnyal küzdenek az emberek. Ne
menjen el a napi rohanásban Ön sem a
fejlesztési lehetőségek mellett.

Ha nincs ideje utánajárni, utánanézni a megújuló energiák adta előnyöknek, ha nincs
ideje kellő információt gyűjtenie?
Akkor Mi Segítünk!

Könnyen, és egyszerűen saját otthonából akár asztali gépén, akár mobil eszközén is
nyomon követheti az előadásokat.

Nem kell mást tennie, csak regisztráljon előadásainkra, és értesüljön
Ön is elsők között!
Állítsa a napsugarakat saját otthona szolgálatába, akár pályázati

támogatással!

Miért érdemes Önnek napelemes rendszert telepíteni családi házára?
- egyszeri ráfordítást igényel, akár 25-30 évig is hibátlanul működik, így garantáltan
megtérülő befektetés, ha napelemes rendszert telepíttet otthonára,
- akár 100%-ban kiválthatja áramszámláját a napelem által megtermelt energiával
- minimális karbantartási költségek
- a napenergia független, nem befolyásolja sem a politikai, sem a gazdasági környezet

Ön tudta...?
…hogy a napenergia a fenntartható energiagazdálkodás alapja? Hiszen a
napenergia tiszta, természetes, környezetbarát energiaforrás, nincs káros anyag
kibocsátása, így az energia megtakarítás és a költségcsökkentés mellett
környezetünkre is odafigyelhetünk a napelemes rendszerek létesítésével.

Tudjon meg még többet a megújuló energiák adta lehetőségekről!
Részvételi feltételek:
A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!
A konferencia részvételi díja: 1500 Ft, mely tartalmazza az Áfá-t
A regisztráltak között az előadásokat követően egy INGYENES energetikai felmérést
sorsolunk ki!

REGISZTRÁCIÓ ITT!

További információkért hívja a 061-321 -11-73- as telefonszámot!

