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Veebiseminar
Kas ka Sinu era- või ärikinnisvara vajaks päikesepaneele? Milline on keskmine tootlikus ja milliseid
võimalused on paigaldusel? Veebiseminaril kuuled sellest kõigest ning on võimalik esitada
spetsialistile ka küsimusi.
Lisaks energiasäästule on päikesepaneelide kasutamisega võimalik tõsta hoone energiaklassimärgist
ja nii ka oma kinnisvara väärtust.
Kokku on Eestis praegu enam kui 1600 päikeseelektrijaama, millest suure osa moodustavad just eramajad. Samas, kui just ettevõtete
elektritarve on sageli väga suur, eriti tootmis-, lao- ja büroohoonetel. Paljud ettevõtted töötavad pidevalt selle nimel, et vähendada oma
äritegevusest tulenevaid keskkonnamõjusid. Tõsiseks väljakutseks on saanud CO2 heitmete piiramine, mis on vastutustundlikke firmade
keskkonnapoliitika üheks aluseks. Päikeseenergiasüsteemiga saavutatakse märkimisväärne energia kokkuhoid ning vähendatakse CO2
emissiooni. Silmapaistev päikesepaneelide lahendus annab ettevõtetele ka konkurentsieelise, kuna see on selge märk klientidele ja
partneritele, et ettevõtte üheks väärtuseks on puhas keskkond.
Veebiseminaril kuuled järgnevaid teemasid:
•

Päikeseeletrijaam ja selle komponendid;

•

Võrguühendusega päikesejaam;

•

Võrguühenduseta ja hübriidlahendus;

•

Päikeseelektri turg Eestis;

•

Uued energiatõhususe minimumnõuded;

•

Päikesejaamade erinevad paigaldusvõimalused;

•

Päikesejaama asukoha valik ja tootlust vähendavad tegurid;

•

Näiteid erinevate päikesejaamade tootluste kohta.

Veebiseminari viib läbi Energogen müügivaldkonna juht Juhan Toots.

Veebiseminar toimub 21. mail kell 10:00-11:30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse
registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.
Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit,
internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille
saate kirjutada vestluse kasti.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.
Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada

sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

