SKAB MERVÆRDI MED ENERGILEDELSE OG
STRATEGISK BÆREDYGTIGHEDSMÅLING – TAG ACTION NU!
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GOD ENERGILEDELSE ER NÅR LEDELSEN TAGER
ANSVAR FOR ENERGIDRIFTEN OG LADER TEKNIK
OG GOD ENERGIADFÆRD GÅ HÅND I HÅND

Vi tilbyder udvikling og implementering af operationelle energiledelsessystemer, som vi skræddersyer
til jeres virksomheds ambitionsniveau og behov.

Erfaringer viser, at de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug med op til 10-15 % ved
at indføre energiledelsesrutiner og sætte fokus på
gode energivaner.

Vi hjælper jer med at etablere et engageret energiledelsesteam, som hele tiden har øje for, at indsatserne prioriteres rigtigt og skaber maksimal værdi
for jeres virksomhed.

Energiledelse er jeres ledelsesværktøj til at sikre,
at I altid har fokus på at holde driftsudgifterne til
energi nede og udnytte energien optimalt i hele
virksomheden – og kun bruge den, når der er brug
for den.

Som pionerer indenfor arbejdet med energiledelse
i både Danmark og udlandet, har vi stor erfaring
med udvikling af energiledelsessystemer efter den
internationale Energiledelsesstandard ISO 50001.
Vi arbejder for både store og mindre virksomheder,
private og offentlige organisationer og i udlandet
assisterer vi ofte lokale regeringer med udvikling af
nationale energiledelsesordninger.

Dansk Energi Management & Esbensen kan hjælpe
jer i gang med energiledelse.

VIS OMVERDENEN, AT I TAGER ACTION PÅ GLOBAL
BÆREDYGTIGHED

HVORDAN

Alle taler om det voksende globale behov for bæredygtig udvikling. Og verdenssamfundet har derfor
forpligtet sig til FNs 17 bæredygtige udviklingsmål.
Forpligtelsen gælder for os alle - også jeres virksomhed. Men hvad der præcist skal gøres, og hvordan, har været det store spørgsmål.
Med energi som vores kernekompetence, og med
mere end 20 års erfaring indenfor monitorering
og evaluering kan Dansk Energi Management &
Esbensen hjælpe jeres organisation videre.
Vi kan hjælpe med at linke jeres bæredygtige ansvarlighed til jeres produkter eller ydelser. Som
virksomhed kan I genere effektivitetsmålinger,
som understøtter virksomhedens officielle tal og
statistikker, vise hvad I bidrager med og hvor I er
med til at gøre en forskel.
Vi tilbyder:
• Kortlægning af de vigtigste af FNs bæredygtige udviklingsmål, som passer til netop
jeres virksomheds kernekompetencer og behov
• Identificering af målrettede SMART indikatorer,
som nemt kan måles og afrapporteres
• Et webbaseret monitoreringssystem specielt
udviklet til måling og afrapportering af FNs bæredygtige udviklingsmål
• Udvikling af virksomhedens egne case studies
og opbygning af viden

Nye konkurrencefordele og
forretningsmuligheder skabes

Dansk Energi Management & Esbensen yder
rådgivning indenfor innovativ og strategisk
bæredygtighed og energi, herunder energiledelse, integreret energidesign, energieffektivisering og –forsyning samt energi- og klimapolitik.
Find os på www.dem-esb.dk
Mail : arh@dem-esb.dk
Tlf : +45 8734 0600
Kontaktperson: Kirsten Mariager

SÅDAN KOMMER
DU I GANG…
Kontakt os for et gratis møde
hvor vi sammen ser på, hvordan
I kan komme i gang med
energiledelse og måle og
synliggøre jeres
bæredygtighedsindsatser.

