Климатична купа за европейски предприятия : На път да станем европейски шампиони!
.....................................................(име на фирмата) се съревновава с около 200 малки и средни
предприятия в европейско състезание за пестене на енергия.

Гасим лампите! Изключваме уредите от режим в готовност! Използваме енергията рационално
и целесъобразно! .................................(име на фирмата) вече е ангажиран/а в повишаване на
устойчивостта на продуктите/услугите, които предлага. За напред ще обръщаме още по-голямо
внимание на ефективното използване на енергията в нашия офис/и. За да покажем колко сме
амбициозни, ние участваме в Климатичната купа за европейски предприятия
http://www.enterprises-climate-cup.eu/ . Състезанието, което е финансирано от Европейската
комисия, има за цел да насърчи пестенето на енергия в малки и средни предприятия от Европа.
Около 200 компании от различни сектори на икономиката (производители, консултантски
компании и т.н.) се съревновават в пестене на енергия на работното място.
“Промяна в поведението на служителите в даден офис може да доведе до 15% по-малко
изразходвана енергия”, твърдят експертите на СЕА СОФЕНА. “И полза от това има не само за
конкретната фирма, но и за околната среда. Но не трябва да се забравя, че това става само, ако
всички служители участват заедно, като едно цяло. Затова основна цел е приобщаването на
целия екип към целите на Състезанието. ” За да успее в това ....................................(име на
фирмата) се подкрепя от СЕА СОФЕНА, която е координатор на Състезанието за България.
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По време на Състезанието всички служители ще бъдат информирани за различни мерки за
пестене на енергия чрез специално подбрани теми в шест последователни „Енергийни
седмици“. Всяка от темите ще включва както обща информация за енергийната ефективност,
така и по-подробни инструкции как да се пести енергия в офиса, като се избягва режима в
готовност, как се отоплява и охлажда офиса с по-малко изразходване на енергия и т.н. Нещо
повече, по време на Състезанието всяка фирма ще получи опростен енергиен одит, както и
мониторинг на изразходваната енергия, чрез специален софтуер - интерактивна сметка за
пестене на енергия www.enerspot.com .
Състезанието ще приключи през юни 2016 г. Фирмите с най-големи спестявания на енергия от
всички страни ще бъдат поканени на специална церемония по награждаването в Брюксел.
Сред тях ще бъдат посочени и трите компании с най-високи постижения, които ще получат
приза „Европейски шампион“.

