Vilkår
Medlemskab

Medlemskabet koster 2.000 kr. pr. år. Alle håndværkere der har gennemgået uddannelsesforløbet ’Bliv
Mester i Energi’ eller Energivejlederuddannelsen fra Teknologisk Institut, kan optages som medlemmer og
modtage løbende service og tilbud fra Grøn Erhvervsvækst.

Regler for medlemskabet

Medlemskabet i Grøn Erhvervsvækst er kun gældende, hvis en medarbejder i virksomheden minimum har
gennemgået én af de ovenstående uddannelser.
Er medarbejderen med den krævede uddannelse ikke længere i firmaet, bortfalder ydelserne og rettighederne til at bruge Grøn Erhvervsvæksts logo.

Medlemskabets fordele
Medlemskabet giver følgende fordele
Håndværkerliste,
Virksomhedsprofil

Nyhedsbrev,
faktaark

Håndværkerlogo, film,
streamere

Engangsbeløb for
oprettelse
1.500 kr.

√

√

√

Medlemskab
2.000 kr./år

√

√

√

Netværksmøder

Tilbud om
medvirken
i kampagner

Presseomtale

Brandingsmulighed
månedens
håndværker

Synliggørelse på
kort og link
til virksomhed

Tilbud om
medvirken i
udviklingsprojekter

√

√

√

√

√

√

Uddybning af medlemskabets fordele
• 2 netværksmøder pr. år med emner som ”nyeste tendenser inden for isolering, installationer, energiforsyning etc.”, ”nye energi og byggekrav”, ”indberetning af salg af energibesparelser”, ”konsortier mellem håndværksvirksomheder”. Mulighed for netværk med andre håndværksvirksomheder.
•

Medlems login og indbydelse til deltagelse i GE-kampagner, energimesser, energidage/torvedage,
aftenskole, pengeinstitutioner og dermed adgang til kunder. 20 % rabat på messestande.

•

Presseomtale og branding på udvalgte gode cases.

•

Mulighed for at blive fremhævet som Månedens håndværker, hvis du har ydet en ekstraordinær indsats i form af nyt produkt eller samarbejdskoncept, et stort antal ordrer, deltagelse i energievents og
annoncering i energitillæg.

•

Mulighed for synliggørelse af din virksomhed og udførte energitjek fra din virksomhed på interaktivt kort.

•

Mulighed for deltagelse i udviklingsprojekter under Grøn Erhvervsvækst herunder kan blive tale om
Grøn Boligkontrakt, ESCO at home, energiberegner med aktiv link og fremhævning af de håndværkere,
som er aktive medlemmer i Grøn Erhvervsvækst.

Forventninger til medlemmer

Det aktive medlemskab forudsætter, at man bliver oprettet med en virksomhedsprofil i Grøn Erhvervsvækst, samt brænder for at yde en ekstra indsats for at fremme energieffektiviseringer i bygninger, synliggøre de gode eksempler, dygtiggøre sig og deltage i kampagner.

