Climatechno: HVAC-seminars
15 oktober Brabanthal Leuven
Interleuven, partner in het IEE project Mayors in Action, werkt mee aan Climatechno 2015.

Mayors
in
Action
ondersteunt
Coördinatoren
en
Ondersteuners
van
het
Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) in de effectieve begeleiding van hun
gemeenten bij de implementatie en monitoring van hun klimaatactieplan. Interleuven is sinds
juni 2012 regionaal coördinator van het Burgemeestersconvenant.
De Coördinatoren en Ondersteuners spelen een belangrijke rol in het geven van technische en
financiële ondersteuning aan de gemeenten. Bovendien kunnen ze de meeste van deze
besturen begeleiden bij de uitwerking van hun klimaatactieplannen en helpen om bestaande
belemmeringen te overwinnen.
Dankzij opleidings- en begeleidingsacties biedt Mayors in Action de Coördinatoren en
Ondersteuners de mogelijkheid om de gemeenten in staat te stellen om hun acties te
implementeren door bestaande tools en ervaringen uit verschillende omgevingen te gebruiken
en om hen te helpen elkaar te steunen naar een gemeenschappelijk doel.
Mayors in Action is een driejarig project dat loopt tot februari 2017 en het wordt mee
gefinancierd door Intelligent Energy Europe.

HVAC-trends in een notendop: ontdek het seminarprogramma!
Heating, Ventilation and Air Conditioning.
De HVAC-wereld staat niet stil. Nieuwe technologieën, technieken en wetgeving zorgen er
voor dat de HVAC-wereld een uitdagende omgeving is. Maar het is ook een omgeving die tal
van opportuniteiten biedt. Een goede integratie van verwarming, ventilatie, airconditioning en
koeling kan het huiscomfort of het comfort in gebouwen verhogen. Daarnaast kunnen slimme
technologieën
ook
besparingen
opleveren,
zowel
financiële
besparingen
als
energiebesparingen! Dit komt ook milieu en het klimaat ten goede!

Optimaal inzetten op deze opportuniteiten vraagt een goede kennis van de mogelijkheden die
de nieuwe technologieën en technieken op de markt bieden. Tijdens dit compact en
intensief congres, ontdekt u de recente en revolutionaire technieken. Daarnaast maakt u
kennis met de belangrijke wetgevende bepalingen waarmee u momenteel, of in de toekomst,
rekening mee moet houden.
Kies drie lezingen of workshops die voor u het meest waardevol zijn. Experts uit het
werkveld vertellen u de geheimen om HVAC nog efficiënter, duurzamer en klantgerichter in te
zetten.
De informatie die u tijdens de sessies bijeensprokkelt wordt heel concreet: na de lezing kunt u
vrijblijvend intekenen op één van de begeleide beurswandelingen (pitchtours).
Verschillende standhouders stellen hun revolutionair product of vernieuwende techniek aan u
voor. Ontdek tal van opportuniteiten tijdens deze themawandelingen.
Na de lezingen kunt u bovendien genieten van een verzorgde netwerklunch, en kunt u
contacten leggen met collega's en klanten uit de HVAC-sector. Ook voor de lezingen, en
tijdens de pauze voorzien we aangename netwerkmomenten.
Waarom inschrijven voor CLIMATECHNO: HVAC-seminaries?








U ontdekt de nieuwe technieken en technologieën op één voormiddag. Kies drie lezingen
die voor u het interessantst zijn.
Ontmoet collega's en spelers op de HVAC-beurs. Geniet van een verzorgde netwerklunch
en netwerkpauzes. Leg interessante contacten, die renderen in de toekomst.
Lezingen die de actuele ontwikkelingen uit de doeken doen en vertalen naar de relevantie
voor het lokaal bestuur, met veel concrete praktijkvoorbeelden en inspirerende cases van
wat in voortrekkersgemeenten reeds gerealiseerd is.
Bezoek de beursvloer met tientallen bedrijven uit de HVAC-sector. Dankzij de begeleide
beurswandelingen ontmoet u verschillende bedrijven binnen uw interessedomein binnen
een korte tijd.
Geniet van 50% korting via de KMO-portefeuille. Onze medewerkers helpen u graag
verder bij de aanvraag van deze KMO-portefeuille: bel naar 050/40 30 90.
Betaal slechts € 100 ipv € 125 (excl. BTW) indien u lid bent van Interleuven.

Heeft u vragen over dit event of het project Mayors in Action, dan kan u zich wenden tot
Stefan Kempeneers of Geert Keldermans.

