STOWARZYSZENIE RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY RP
Zaprasza na szkolenie on-line pt.

„Energia elektryczna dla przedsiębiorstw - jak i kiedy kupić?”
Panel Anny Maleszyk

Celem szkolenia jest przedstawienie problemu zakupu energii elektrycznej:
1. Kiedy kupić i jakie są możliwości
2. Sytuacja na rynku pod kątem zmian na przestrzeni kilku lat- utarte schematy pt. kupuję zawsze w czerwcu już
nie działają
3. jakie możliwości daje kontraktowanie na towarowej giełdzie energii- jaki model zakupu wybrać?
4. odpowiemy na pytanie - czy warto mieć tradera? jakie są korzyści z modelu obsługowego?

Szkolenie skierowane jest dla Kadry Zarządzającej oraz Działu Technicznego.

Warsztaty poprowadzi ekspert energetyczny
Pani Anna Maleszyk
Szkolenie odbędzie się w
dn. 27.04.2021
W godz. 10.00- 12.00 Poprzez
platformę ZOOM
Koszt szkolenia:
Dla członków SRW RP – 150 netto + 23% vat (od osoby)
Dla pozostałych uczestników – 200 netto + 23% vat (od osoby)
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@srw.org.pl lub na fax22
635 03 94 do 26 kwietnia 2021
Wpłaty (do 26 kwietnia 2021) prosimy dokonywać na konto SRW RP: 02 1540 1157 2001 6612 0421 0001
Od 6 lat pracuję w firmie Fortum na stanowisku eksperta energetycznego. Głównie zajmuję się sprzedażą energii
i paliwa gazowego oraz obsługa kontraktów dla klientów z segmentu large tj ZM Skiba, Fermy Drobiu Woźniak,
ubojnia Jutar, Tetragon, Goodvalley, Dega SA, Emix, zakresie pomocy w kontrakcie energii współpracuję z ZM
Karol Panem Janem Brodawka. Klientami Fortum jest Agro Centrum , ZM Warmia, Madej &Wróbel -jeśli chodzi o
inne branże to Ikea, Amica, Whirpool, Herbapol, Nestle, OSM Krasnystaw, Cukry Nyskie etc
Znam problematykę zakupową praktycznie w każdej branży i staram się pomagać właścicielom firm dokonywać
racjonalnych wyborów co do sprzedawców mediów.
Do każdego klienta podchodzę indywidualnie i po partnersku co przekłada się na rekomendacje.
Fortum w Polsce to elektrociepłownie w Zabrzu i Częstochowie do których przyłączonych jest ok 900000
odbiorców. Wytwarzamy 180Twh energii, 30Twh ciepła a 73% energii jest wolnej od CO2.
Fortum to 3 największy producent prądu w Europie i Rosji, 3 największy producent jądrowy w Europie i 4 największy
operator magazynu gazu w Europie. Posiadamy 5 elektrowni atomowych w Europie.

