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0,- kr. for screening 
af potentialet for 
energibesparelser 
Der er meget at hente ved energioptimering og de energitilskud, du kan søge 
– sikkert også mere end du tror. Derfor tilbyder vi dig, med udgangspunkt i 
dit oplyste energiforbrug, en uforpligtende screening af din virksomhed og 
afdækker, hvor og hvordan du lettest og mest effektivt sparer på energien. 

Screeningen inkluderer:
• Gennemgang af bygninger, installationer og udstyr
• Identifikation og vurdering af mulige optimeringsområder
• Forslag til optimeringer med overblik over anlægsøkonomi,  

besparelser og tilbagebetalingstider  

Større effektivitet og flere besparelser 
Du får del i vores ekspertise inden for optimering af energiøkonomi.  
Vores specialister kan afdække hele din virksomhed, lige fra procesenergi 
og tekniske anlæg (kedler, ventilation, køl, belysning, tomgangsforbrug, 
overskudsvarme) til indeklima og medarbejdernes adfærd. 

Vi har tjek på lovgivningen, afgifter, energitilskud, skat  
og arbejder med udgangspunkt i Jeres kerneprocesser. 
Det sikrer dig bæredygtige løsninger, der er hurtige at tage 
stilling til, om de skal gennemføres eller ej.” 

Ib Dahl Jensen, energirådgiver, Verdo.
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Verdo Energirådgivning
Verdo er en stærk samarbejdspartner med energi
ekspertise. Vi skaber overblik over energiforbrug, 
muligheder for energibesparelser samt sikrer en 
syste matisk indsats for løbende forbedringer og tiltag. 
Vores målrettede rådgivning sikrer optimalt udbytte af 
energiinvesteringer, der gør virksomheden grønnere.

En del af Verdo-koncernen
Siden 1905 har Verdo drevet multiforsyning, og 
har siden udviklet stærke kompetencer inden for 
 avancerede områder som tekniske entrepriser, 
løsninger til vandværker, energirådgivning og bære
dygtig energi produktion. Vi er i dag blandt Europas 
førende leverandører af biomasse.

Vores 500 passionerede medarbejdere er med til  
at skabe en årlig omsætning på 2,4 mia. DKK.

At tage ansvar er indbygget i alt, hvad vi gør. Den hold
ning styrer vores tætte samarbejde med både kunder 
og partnere. Hos os går forretning, mod, åbenhed og 
udvikling hånd i hånd med hensynet til verden.

Single Point of Contact 
Det er din fordel, at alle kom
petencer er samlet inhouse 
hos os. Det betyder nemlig, at 
du har én kontakt hos Verdo, 
og så klarer vi resten.

Kontakt vores specialister, og vær 
med til at sikre den grønne omstilling


