Obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť vo Vašom okolí.

Zviditeľnite Váš príspevok k udržateľnému
využívaniu energie!
Pridajte Vaše referenčné príklady na európsku
mapu pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť a motivujte tak ľudí vo Vašom
okolí k využívaniu týchto technológií:

www.repowermap.org
Je to zadarmo a aj Vy môžete integrovať mapu
na Vašu domovskú stránku s Vašimi referenčnými
príkladmi!

Obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť vo Vašom okolí.

Zviditeľnite Váš príspevok k udržateľnému využívaniu energie - Pridajte Vaše
referenčné príklady na mapu pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť!
Na čo sa zameriava táto iniciatíva?
Európska iniciatíva je financovaná Európskou úniou a podporovaná širokou sieťou
organizácií, regionálnych a lokálnych autorít a inými energetickými aktérmi, ktorí sa
zameriavajú na propagáciu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti
tým, že zviditeľňujú na interaktívnej online mape konkrétne príklady v blízkom okolí
každého človeka. Hlavnou myšlienkou je povzbudiť ľudí, aby sa nechali inšpirovať
týmito príkladmi a zároveň si tak uľahčili výmenu informácií s miestnymi firmami, ktoré
sú aktívne v tejto oblasti, Mapu zdieľa mnoho energetických aktérov zapojených do
tejto iniciatívy, ktorí ju tak robia známou.
Zapojte sa do tejto povedomie zvyšujúcej iniciatívy motiváciou ľudí vo Vašom okolí,
aby tiež začali aktívne využívať obnoviteľné zdoje energie a energetickú efektívnosť!
Ako sa môžete zapojiť Vy ako spoločnosť?
1. Kontaktujte nás, aby ste mohli obdržať potvrdzovací kód pre Vašu spoločnosť.
2. Pridajte zadarmo Vašu spoločnosť a Vaše referenčné príklady s obrázkom, popisom a menom Vašej spoločnosti na mapu na www.repowermap.org
3. Integrujte mapu s Vašimi referenčnými príkladmi jednoducho a zadarmo na
Vašu webovú stránku prostredníctvom krátkeho HTML kódu, ktorý Vám pošleme.
Kontaktná osoba:
Barbora Finková
barbora.finkova@skrea.sk
+421 905 744 034
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