Afaceri mici?

Alaturati-va echipei START2ACT
si descoperiti potentialul firmei
dumneavoastra
START2ACT este un grup de experti internationali
din domeniile energie si antreprenoriat care
si-au unit fortele pentru a atrage atentia micilor
companii asupra aspectelor energetice, cu
sprijinul Uniunii Europene.

DE CE PUTETI BENEFICIA?
Optimizati-va resursele
• Primiti consultanta gratuita referitoare la
oportunitatile pentru utilizarea eficienta
a energiei in organizatia dumneavoastra.
• Asigurati-va ca luati cele mai bune decizii
pentru eficientizarea energiei – START2ACT
poate sa va ajute sa identificati acele actiuni cu
impact mare, specific cazului dumneavoastra.
• Ceea ce se potriveste altora, poate sa nu se
potriveasca pentru dumneavoastra – lasati-i
pe expertii START2ACT sa faca acest lucru, in
loc sa dedicati resurse pentru aceasta.

Castigati avantaj competitiv
• START2ACT va sprijina pentru a ingloba
eficienta energetica intr-un stadiu incipient al
afacerii dumneavoastra, pentru a transforma
acest lucru intr-un avantaj competitiv si
pentru a va crea o reputatie de "companie
verde".
• Masurile de eficienta energetica va ajuta sa
va creati imaginea de "afacere verde".

Scadeti costurile
• START2ACT colecteaza informatii si solutii
individuale pentru compania dumneavoastra
– multe masuri sunt usor de implementat,
nu costa mult si economisesc resurse pentru
alte nevoi ale afacerii dumneavoastra.
• Investitiile in eficienta energiei renteaza – unele
masuri pot returna pana la de 2.5 ori valoarea
investitiei.

Reduceti-va amprenta
de carbon
• Expertii START2ACT vor discuta cu dvs si veti
identifica impreuna masurile potrivite
pentru reducerea impactului companiei
dumneavoastra asupra mediului.
• Adoptati o gandire orientata catre mediu in
toate zonele afacerii dumneavoastra pentru
a influenta mediul de afaceri european intr-o
maniera durabila.

• START2ACT va ajuta in stabilirea de noi contacte
si va pune in legatura cu noi companii si
persoane interesate de problemele de mediu.

Vizitati site-ul www.start2act.eu pentru a accesa informatii
referitoare la sprijinul oferit si o participare gratuita
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