Obvestilo za medije - za objavo
12.11.2012

Porabimanj energije in osvoji nagrado
Varčevanje z energijo se splača. Prihranki, ki jih omogočajo preudarne nakupne odločitve
in učinkovito ravnanje z energijo so lahko veliki. Zato je pomembno, da vemo kje in kako
jih lahko dosežemo. V pomoč pri izračunih možnih prihrankov, ki za 86 % gospodinjstev
predstavljajo osnovni namen varčevanja z energijo, nam je lahko spletni energetski
svetovalec Porabimanj.si.
Poraba energije je v veliki meri odvisna od našega ravnanja zato preverite svoje znanje o
učinkoviti rabi energije na nagradnem kvizu »Porabimanj energije«. V kratkem kvizu
ugotovite v kolikšni meri ste seznanjeni z ukrepi varčevanja in izpopolnite svoje znanje o
možnih prihrankih energije pri vožnji, pri rabi električne energije in pri ogrevanju s
toplotnimi črpalkami. V primeru, da ne veste pravilnega odgovora, vas bo aplikacija
usmerila na podstrani portala pozitivnaenergija.si, kjer boste našli pravilen odgovor.
Do 5. Decembra lahko na nagradnem kvizu »Porabimanj energije« pridobite eno od
številnih učinkovitih nagrad, ki vam bodo pomagale prihraniti pri energiji. Med nagradami je
Gorenjeva stenska toplotna črpalka, ki nadomesti električni grelec za toplo vodo. Big Bang
je prispeval sušilni stroj BEKO, ki deluje po principu toplotne črpalke. Petrol je prispeval
zanimivo napravo MonitEL, ki omogoča nadzor nad porabo električne energije, Danfoss pa
termostatske radiatorske ventile. Ob navedenih so vključene še druge uporabne nagrade.
Nagradna igra »Porabimanj energije«, ki jo je omogočil HSE, je dostopna na portalu
pozitivnaenergija.si, kjer boste našli še več uporabnih nasvetov in koristnih informacij in na
Facebook skupnosti Energija si.
Nagradna igra »Porabimanj energije« v obliki kviza, kjer ugotovimo, koliko poznamo
ukrepe učinkovitega ravnanja z energijo, je del trajne kampanje »Energija si, bodi
učinkovit«, ki na pobudo HSE in v organizaciji agencije Informa Echo poteka že vrsto let.
Izpopolnila bo vaše poznavanje ukrepov učinkovitega ravnanje z energijo na področju
prevoza, električne energije in ogrevanja s toplotnimi črpalkami.
Vsem pa priporočamo obisk spletnega energetskega svetovalca Porabimanj.si, kjer si
lahko enostavno izračunate možne prihranke ob menjavi električne naprave ali avtomobila
ali se seznanite s prihranki ob upoštevanju ukrepov učinkovite rabe energije.
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Več informacij:
Rajko Dolinšek, Informa Echo, rajko.dolinsek@informa-echo.si
01 583 93 23, 031 688 423, www.pozitivnaenergija.si
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