ЕНЕРГИЯ ПО МЯРКА
06.06.2014

гр. Ловеч

Е

нергийната ефективност е важно условие за конкурентноспособността в промишленото производство, защото от една страна спомага за намаляване на разходите, а от друга страна клиените все повече
обръщат внимание на устойчивостта (енергийна, екологична, социална) на продуктите, които купуват.
БАПИОТ е партньор в европейския проект SESEC
(Sustainable Energy Savings in the European Clothing
Industry), с участието на EURATEX и други европейски организации, насочен към Енергийна Ефективност в производството на облекло. Целта на проекта е да засили
вниманието на индустрията по темата на Енергийната
Ефективност и да предложи аналитичен и систематичен
подход за нейното подобряване.
Мероприятието е част от кампанията „Енергия по мярка“, провеждана паралелно в няколко европейски страни и целяща да информира бизнеса за добрите практики
в спестяването на енергия и да представи разработените в рамките на проекта инструменти за мониторинг и
подобряване на енергийната ефективност.
Поканени са за участие мениджъри на предприятия,
енергетици и други технически лица, имащи отношение
по енергийните въпроси във фирмата.

ЕНЕРГИЯ ПО МЯРКА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В ЕВРОПЕЙСКАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ОБЛЕКЛО

ПРОГРАМА

9:30 Посещение на фирма „Крис Фешън“
10:15 Демонстрация на 3-те инструмента за
енергийна ефективност на проект SESEC –
част 1 (г-н Славей Щерев, енергиен специалист)
11:15 Кафе пауза
11:30 Демонстрация на 3-те инструмента за
енергийна ефективност на проект SESEC –
част 2 (г-н Славей Щерев)
12:15 Обяд
13:00 Презентация на тема „Отопление“
(г-н Славей Щерев)
13:30 Презентация на тема „Вентилация и климатизация“
(г-н Славей Щерев)
14:00 Въпроси и дискусия
14:30 Край

*

Препоръчва се участниците да носят със себе си лаптоп
(с версия MS-OFFICE Excel 2007 или по-нова) , за да могат
да тестват на място инструментите за енергийна
ефективност – 1. Инструмент за самооценка 2. Инструмент за Енергиен Мениджмънт и Бенчмаркинг (ИЕМБ)
3. Помощен Инструмент за Разпределяне на Енергията
(ПИРЕ).
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