Tisztelt Hölgyem/Uram!
Cégünk a hazai iparban eltöltött 1991 évi megalakulása óta a kutatás-fejlesztésben, termékgyártásban és
ezek eredményeinek a forgalmazásában megszerzett tapasztalataira támaszkodva az energiaracionalizálás témakörében elvégzett fejlesztéseinek eredményeit ajánlja fel korábbi partnerei és új megbízói számára. A vállalati energiagazdálkodásban változatlanul óriási fejlesztési lehetőségeket látunk, különösen
a technológiai területek rejtenek jelentős tartalékokat.
Az energiaköltségek egyre jelentősebb hányadot képviselnek a vállalatok gazdálkodásában, ezért minden olyan módszer, amely az energiafelhasználást vagy annak költségeit bármilyen formában csökkenteni képes, az elmúlt időszakban felértékelődött. A különböző előírások is arra szorítják a fogyasztókat,
hogy energiaellátó rendszereiket minden korábbinál tudatosabban tervezzék meg és üzemeltessék.
A mai gyakorlat szerint az energia auditok célja a helyzet elemzése, olyan javaslatok megfogalmazása,
amely az energia felhasználás racionalizálásához, s ennek következtében a fajlagos költségek csökkentéséhez vezet. Ezeknek az auditoknak azonban általában közös fogyatékossága, hogy inkább diagnosztizáló, tényfeltáró szemléletűek, és sokszor éppen a szakmaspecifikus technológiai kérdésekre nem rendelkeznek megfelelő receptekkel, így javaslati rendszerük is többnyire sematikus. Tapasztalataink szerint a hosszú évek óta az adott területen dolgozó szakemberek ismeretei, megalapozott észrevételei és az
ezekből levezethető javaslatok gyakrabban mutatnak utat a valóban jó megoldások felé, mint az univerzalitás igényével elvégzett, éppen ezért sokszor kevésbé hatékony auditok.
Ebből a felismerésből kiindulva dolgoztuk ki azt az energia „workshop” rendszert, amelyet ezennel
szíves figyelmébe ajánlunk. A workshop lényege, hogy a levelünk mellékleteként elküldött gondolatébresztő anyag áttanulmányozását követően megrendelés esetén cégünk jól felkészült munkatársai a szakmai területet ugyancsak jól ismerő helyi szakemberek részvételével két szakmai egyeztetést tart. Az első
találkozó célja a problémák és lehetőségek feltárása, a második találkozón pedig már munkatársaink a
konkrét javaslatokat ismertetik és vitatják meg az Önök szakembereivel. Cégünk tehát elkészíti a
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„workshop” programját, moderálja azok lebonyolítását, és a munka során előálló összefoglaló anyag
pedig a döntéseket hivatott előkészíteni. A megvalósítás szakmai koordinációját és a kivitelezés egyes
lépéseit cégük gyártási üzletága örömmel vállalja.
Levelemhez mellékelem a a workshopok általános menetrendjét, amely a munkafolyamatot és egy általános indító prezentációt tartalmaz. Mellékelem továbbá tájékoztató jelleggel a díjszabást, amelyet érdeklődés esetén a munka terjedelmének ismeretében kötelező érvényű ajánlatként is kidolgozunk.
Bízom abban, hogy rövid levelünk és a mellékletek meggyőzik Önt arról, hogy az energia racionalizálás
fent vázolt lépései jelentik valóban a jó megoldást, és így hamarosan megbízóink között üdvözölhetjük.

Dunaharaszti, 2012. április 04.

Tisztelettel

dr. Reith János
ügyvezető igazgató
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