IPad-rådgivning til landmændene
Viegand Maagøe udfører IPad-rådgivning til landmændene. IPad-rådgivningen giver mulighed for at udføre en billigere rådgivning for
landmændene.
Af Kristian Krogh (mailto:kk@projectzero.dk)

IPad-rådgivningen bliver gennemført af Viegand Maagøe og skal hjælpe med at finde de energibesparelsespotentialer, der er ved den enkelte landmand.
IPad-rådgivningen er for alle landbrug i Sønderborg-området.
"Jeg vil gerne anbefale denne IPad-rådgivning til alle, da jeg synes, det er rigtig godt med en uvildig rådgivning fra Viegand Maagøe. IPad-rådgivningen er
smart, fordi den ikke tager en hel dag. Vi havde det hele klaret på under en time", fortæller landmand Søren Frost.

Derfor skal du vælge en IPad-rådgivning
IPad-rådgivningen er en ny form for rådgivning, der giver mulighed for at rådgive den eneklte landmand, uden at rådgiveren er på stedet. Det gør det
billigere for landmanden.
I IPad-rådgivningen bliver der gennemgået:
Energiforbruget
Belysning
Ventilation
Varmeanlæg
Installationer
Vedvarende energi
Energitilskud
Mulighed for dialog
En af landmændene, der har fået rådgivning gennem IPad udtaler:
"Jeg havde i forvejen gjort rigtig meget. Inden IPad-rådgivningen havde jeg skiftet til LED, sikftet det gamle halmfyr ud og fået reguleret ventilationen. Så
der var ikke det store at komme efter", fortæller landmand Søren Frost.

26. juni 2018

Vil du høre mere om IPad-rådgivningen?'
Hvis du vil høre mere om IPad rådgivningen skal du kontakte Viegand Maagøe (mailto:pkr@viegandmaagoe.dk) eller ProjectZero (/Default.aspx?
ID=108516).

IPad-rådgivning
Spørgeskema sendes til landmanden for at indsamle forhåndsoplysninger samt at aftale tids-punkt
Online-mødet afholdes med afklarende og uddybende spørgsmål. Ved at afholde det via face-time på iPad eller lignede kan landmanden
samtidigt visuelt formidle information der kan være svært at sætte ord på. Et hurtigt kig på en installation kan give mange oplysninger. Der kan
være data, som ikke kan findes under mødet og disse skal eftersendes inden en given frist.
Landmanden får per mail et afrapporteringsskema med forslag til energiforbedringer.
En IPad-rådgivning koster 2.500kr. eksklusiv moms.
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