
Θέστε στον εαυτό σας τα επόμενα ερωτήματα:
• Έχετε εκ βαθέων γνώση, τι πληρώνεται για την ενέργεια και γιατί;
• Γνωρίζετε  τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι  κρυμμένοι  αριθμοί ή τι είναι το "δεκαπεντάλεπτο" ;
• Γνωρίζετε ποιο είναι το κόστος λειτουργίας ενός Ψυγείου και πώς να καθορίσετε μία δίκαια τιμή για τους πελάτες σας; 
• Καθώς από 1-1-2010 το R-22 είναι παράνομο στη ΕΕ, γνωρίζετε ποια είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος να το αντικαταστήσετε;
• Θέλετε να μάθετε πως θα αυξήσετε το χρόνο αποθήκευσης των φρούτων και λαχανικών στο Ψυγείο σας; 
• Θέλετε να μάθετε σχετικά με την πραγματική οικονομική κατάσταση στην Ελληνική αγορά και τρόπους να προστατέψουμε 
  τους εαυτούς μας από πελάτες που δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους;
• Θέλετε να μάθετε τρόπους να εξοικονομείτε ηλεκτρική ενέργεια και να μειώνετε το κόστος στο ελάχιστο ;
• Θέλετε να έχετε την ευκαιρία να περάσετε 2 μέρες συζητώντας με συναδέλφους που δίνουν τις ίδιες μάχες με εσάς 
  σε καθημερινή βάση; 
Τότε σημειώστε την 4η και 5η Ιουνίου στο ημερολόγιο σας.  

Την ημερίδα οφείλουν να την παρακολουθήσουν όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τον κλάδο της ψυκτικής αλυσίδας

Θα αναπτυχθούν επίκαιρα θέματα όπως τα παρακάτω:
•  "Σωστές ενέργειες για την αντικατάσταση του R-22”  
•  “Κοστολόγηση δραστηριοτήτων ψυκτικής αλυσίδας” 
•  “Νομική υποστήριξη για επισφάλειες, ποια είναι η πραγματικότητα και πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε” 
•  “Μηχανισμός χρέωσης ΔΕΗ - Σημεία επέμβασης χρήστη”
•  “Αποθήκευση–Aνάκτηση ενέργειας σε ψυκτικά συγκροτήματα” 
•  “H αλήθεια για τα φωτοβολταϊκά” 
•  “Φωτισμός ψυκτικών θαλάμων με leds”
•  “Αύξηση διατηρησιμότητας φρούτων και λαχανικών στη ψυχρή αποθήκευση” 
•  “Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης στην ψύξη και στον κλιματισμό” 
•  “Minimal charge σε συστήματα αμμωνίας (20-100kg), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ελαφριά βιομηχανία, για εμπορικούς 
   ή και βιομηχανικούς σκοπούς - Η λύση του μέλλοντος” 
•  “ Παρουσίαση δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas ”

Την επόμενη μέρα της ημερίδας θα πάμε εκδρομή με πούλμαν στο πανέμορφο Πήλιο, στον Άγιο Γεώργιο, στην Τσαγκαράδα 
και στο χωριό Μηλιές όπου θα δούμε ένα από τα παλαιότερα τρένα ατμού, το οποίο ακόμα λειτουργεί. 

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010,  09.00-15.00
Τεχνολογικό Πάρκο Βόλου, Α΄ Βιομηχανική Ζώνη Βόλου 

Σάββατο 5 Ιουνίου 2010,  ολοήμερη εκδρομή

Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους στο Βόλο & εκδρομή 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ”

Χορηγοί επικοινωνίας 

Για να δείτε περισσότερα και για αιτήσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

www.cold.org.gr

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους διοργανώνει ένα μοναδικό διήμερο γεγονός στις 4 και 5 Ιουνίου, στο Βόλο. 
Περνάμε ένα δύσκολο έτος, με επίδραση στις περισσότερες επιχειρήσεις. 

Το μέλλον αβέβαιο, την ώρα που όλοι μας γνωρίζουμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε 
για να επιβιώσουμε είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών μας 

και να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας τους.


