
ENERGIARACIONALIZÁLÁSI

WORKSHOP MENETREND

1. Első workshop megtartása a Megbízó vállalatnál.
● Célja, a Megbízó vállalat energiaracionalizálással összefüggő problémás területeinek feltárá-

sa, Megbízó felelős területi vezetőinek tapasztalatai, véleménye alapján. Szemben az energe-
tikai audittal, ebben az esetben a külsős szakember feladata kizárólag a moderáció, illetve a 
problémás területekre vonatkozó információk, vélemények, javaslatok minél teljesebb körű 
feltárása, összegyűjtése.

● Résztvevők: a moderátor (Direct-Line Kft.), valamint a Megbízó vállalat felelős területi mű-
szaki vezetői.

● Árak: kiszállási díj: 50 Ft/km, utazási óradíj 3.000 Ft/100 km, moderáció 8.000 Ft/óra.

2. Felmerült információk (problémás területek, vélemények, javaslatok) rendszerbe foglalása, 
szakértői véleménnyel történő kiegészítése.
● Ebben a szakaszban a Direct-Line Kft. szakértői csapata értékeli az összegyűjtött információ-

kat,  megfogalmazza  észrevételeit  a  Megbízó  vállalat  energiaracionalizálási  lehetőségeivel 
kapcsolatban.

● Résztvevők: Direct-Line Kft. szakértői.

3. Amennyiben szükséges, bizonyos részterületeken felmérések elvégzése a döntés előkészítő 
anyag minél megalapozottabb megfogalmazása érdekében.
● Amennyiben Megrendelő  a  Direct-Line Kft.  szakértői  csapata  javaslata  alapján  úgy  ítéli 

meg, hogy a döntés előkészítési anyag elkészítése érdekében arra szükség van, helyszíni fel-
mérésen gyűjtött információkkal egészíti ki a fentieket.

● Ár: 6.000 Ft/óra

4. Döntés előkészítő anyag elkészítése a Direct-Line Kft. szakértői közreműködésével a Megbí-
zó vállalat döntéshozói részére.
● Az anyag tartalmazza az első workshop alkalmával feltárt problémákat, azokra vonatkozó 

megoldási javaslatokat, valamint a Direct-Line Kft. szakértői véleményét az egyes területe-
ken javasolt megoldási lehetőségekről, prioritásokról.
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5. Második workshop megtartása a Megbízó vállalatnál.
● Célja, az elkészült döntés előkészítési anyagban megfogalmazottak véleményezése, az esetle-

ges véleménykülönbségek tisztázása, az elvégzett munka értékelése.
● Résztvevők: a moderátor (Direct-Line Kft.), valamint a Megbízó vállalat felelős területi mű-

szaki vezetői, és döntéshozói.
● Árak: kiszállási díj: 50 Ft/km, utazási óradíj 3.000 Ft/100 km, moderáció 8.000 Ft/óra.

6. A döntés előkészítő anyag végleges verzióban a döntéshozók részére átadásra kerül.
● Az anyag segítségével a Megbízó vállalat döntéshozói különböző alternatívák közül kivá-

laszthatják a vállalat számára legkedvezőbb energiaracionalizálási megoldást, melyre alvál-
lalkozói kivitelezési ajánlatot tudnak kérni. Külön kérésre cégünk a döntéselőkészítő anyag-
ban tárgyalt műszaki tartalmakra a Megrendelő igényei szerinti szerkezetben térítésmentesen 
a szükséges árajánlatokat is kidolgozza. 

● Ár: 180.000 Ft
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