Vind en Tesla for en dag
Temaaften om at spare på energi. Her kan deltagerne også vinde en Tesla til fri afbenyttelse en dag.

Er LEDpærer en by i Rusland? Har du et ønske om at få varmepumpe? Ved du hvor du skal starte med at spare på energien?
”Vi inviterer alle interesserede til en aften fuld af energi, blandt deltagerne trækkes der lod om at vinde en luksus elbil, en Tesla, for en dag,” siger Louise
Johnsen, projektleder i ProjectZero

En gratis infoaften for dig og din nabo
Torsdag den 28. april åbner ProjectZero sammen med en række partnere dørene til en gratis aften med masser af inspiration til, hvordan du kan spare
på energien og vælge de rigtige produkter til din bolig.
Her kan du få konkrete svar på,
hvilke LED pærer du med fordel kan bruge i din bolig?
hvordan fungerer en varmepumpe og kan den opfylde dit varmebehov?
hvordan du finder vej i en jungle af isoleringsmateriale.
hvordan er det lige med solceller?
Du er hermed inviteret og tag gerne din nabo med.

Sted: Business College Syd den 28. april fra kl. 18
Kl.18.00
Åbnes dørene, hvor ZEROboligs håndværkspartnere står klar til at svare på dine spørgsmål, give gode råd og vejledning omkring energirenovering til en
bedre og mere komfortabel bolig. Broager Sparekasse har stillet deres Tesla til rådighed for at interesserede kan prøvekøre det elektriske køretøj.
Ragges pølsevogn er på pletten og tilbyder dig nem aftensmad.
Kl. 19.00
Starter informationsaftenen med fokus på energi for alle interesserede.
Se hele programmet her (/Files/Files/dokumenter/2016/ProjectZERO_INFOaften_6x180.pdf)
Bare mød op!

26. april 2016

Mød din lokale håndværker

Yderligere oplysninger kontakt

Louise Johnsen
louise.johnsen@projectzero.dk (http://louise.johnsen@projectzero.dk)

Tilmeld dig gerne her
Tryk HER (https://projectzero.nemtilmeld.dk/11/) for tilmelding eller ring på 3840 5425
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