Малък бизнес ли сте?

Присъединете се към START2ACT
и отключете пълния потенциал
на вашата фирма!
START2ACT е група от международни експерти
за енергия & предприемачество, които
обединяват сили, за да повишат съзнанието
на малките предприятия относно енергията
с подкрепата на Европейския съюз.

КАКВО В НЕГО Е ПОДХОДЯЩО ЗА ВАС?
Оптимизирайте ресурсите си

• Получавате безплатни индивидуални съвети
за възможностите за енергийна ефективност
в организацията ви.
• Уверете се, че приемате правилните мерки за
енергийна ефективност – START2ACT може да ви
помогне да се идентифицират онези действия, с
висока степен на въздействие, за вашия
специфичен случай.

Спестете разходи

• START2ACT групира информация и индивидуални
решения за енергийна ефективност за вашата
фирма – много мерки са лесни за изпълнение,
не струват много и могат да спестят средства за
други области на вашия бизнес.
• Инвестирането в енергийна ефективност се
отплаща – някои мерки могат да доведат до 2,5
пъти възвръщаемост на инвестициите.

• Това, което работи за други фирми, може да не
работи за вас – нека експертите на START2ACT
свършат тежката работа вместо вас, а не да
харчите средства за проучвания.

Спечелете конкурентно
предимство

Намалете вашия европейски
въглероден отпечатък

• START2ACT ви подкрепя да вградите енергийната
ефективност на по-ранен етап от вашия бизнес,
да го използвате като конкурентна полза и
изграждане на репутация на "зелено".

• Експертите на START2ACT обсъждат и определят
заедно с вас мерките за понижаване на
въздействието на вашата компания върху
околната среда и климата.

• Мерките за енергийна ефективност помагат на
вашия бизнес да се даде тласък за "зелен"
имидж.

• Прилагайте съзнателно екологично мислене във
всички области на вашия бизнес, за да повлияете
върху бизнес обстановка в Европа по устойчив
начин.

• START2ACT разширява мрежата ви и ви осигурява
контакт с други фирми и хора, запалени да
действат "зелено".

Посетете www.start2act.eu, за да получите цялата необходима
информация за наличната подкрепа и свободно участие.

Този проект е получил финансиране по Програмата на ЕС за научни изследвания
и иновации Хоризонт 2020 съгласно грантово споразумение № 696069.
Този материал отразява само гледната точка на автора и EASME не носи
отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.

