Wij zijn Energik

Aangename kennismaking

Energik vzw is een krachtige ledenvereniging die
duurzaam energie- en milieubeheer promoot en
als technologiegroep werd opgericht binnen het
Vlaams Economisch Verbond.
Wij creëren een forum waar kennis, ervaring en
technologische ontwikkeling mekaar ontmoeten
en onderling bestuiven. Gebruikers van energie,
multinationals, industrie, middelgrote bedrijven,
openbare besturen,… kunnen hier terecht met
vragen omtrent energie en milieu. Leveranciers en
producenten bieden hun diensten aan. Daar tussenin bewegen zich de studie- en adviesbureaus.
Wat doen we voor u? Als energie- en milieu
verantwoordelijke behartigt Energik uw belangen
bij de Europese, federale en Vlaamse overheid,
bij beroepsfederaties en vakverenigingen.
Daarvoor werken wij samen met de Vlaamse
administraties, Centrum Duurzaam Bouwen,
Groenlicht Vlaanderen, ODE Vlaanderen,
Vlaams Energie Agentschap, VOKA, ...
Bovendien onderhouden we intensieve contacten
met ATIC, Boerenbond, Fedustria, Essenscia,
Fevia, Europese energieclubs, Kamers van
Koophandel, ingenieursverenigingen, ...
Via Energik blijft u 100% op de hoogte van uw vakgebied. Centraal staan gedegen informatie over de
best beschikbare technologieën, nieuwe normering
en wetgeving, subsidieregelingen, samenwerkingsverbanden tussen Vlaamse bedrijven, projecten,
beurzen in binnen- en buitenland,…
> voelt u de energie al stromen?
Lees meer binnenin!

Energik vzw creëert een interactief forum waarin
vraag en aanbod in de energie- en milieusector
elkaar ontmoeten, met grote energieverbruikers,
energieleveranciers/producenten en studiebureaus als
belangrijke spelers. Belangenverdediging, kennisdeling en
netwerking staan hier centraal.
Onze structuur bestaat uit drie deeltakken.

EMV

‘The place to be’ voor Energie- en Milieu
Verantwoordelijken van (middel) grote bedrijven
op zoek naar up-to-date oplossingen voor energie- en
milieukwesties. Maar vooral: benieuwd naar manieren
om problemen te voorkomen.

EMC

… staat voor Energie- en Milieu Consultancy. Hét
ontmoetingsforum voor studie- en adviesbureaus die
problemen detecteren bij bedrijven en daarom graag weten
wat de markt te bieden heeft en wat technisch mogelijk is.

EPL

Dit is de thuisstek van Energie- en Productleveranciers.
Via Energik ontmoeten zij grote en middelgrote bedrijven.
En via interne netwerking toetsen zij hun prestaties aan
wat bedrijvig Vlaanderen vandaag van hen verwacht.

ENERGIE- EN
MILIEUVERANTWOORDELIJKEN

EMV

> www.energik.be

vzw
Bedrijvencentrum regio Mechelen
Industriegebied Mechelen Zuid II
De Regenboog 11 ı 2800 Mechelen
Tel. +32 (0)15/40.01.43 ı Fax. +32 (0)15/42.27.09
E-mail: info@energik.be

SAMEN STERK IN DUURZAAM
ENERGIE- EN MILIEUBEHEER

Een Energik programma

EMV
ENERGIE- EN MILIEUVERANTWOORDELIJKEN

Uitwisselen van kennis, activiteiten,
netwerking
•

Maandelijkse werkvergaderingen,
mét inspraak in de thema’s.

•

Gerichte beurzen en interactieve workshops
voor netwerking met vakgenoten en aanbieders.

•

Actuele informatie
over subsidie- en impulsprogramma’s,
nieuwe wetten en reglementeringen,
geplande investeringen in België,…

•

Onze Ledencatalogus waarin de leden zich
voorstellen en wat zij op de energie- en milieumarkt te bieden hebben. De ledencatalogus is
een echte leidraad voor de energie- en milieuverantwoordelijken in hun dagelijkse bezigheden
op zoek naar nuttige informatie.

> Bekijk de activiteitenagenda op
www.energik.be

U weet het uit ervaring: een bedrijf ontmoet veel
obstakels, valkuilen en vraagtekens als het om
energie en milieu gaat. Precies daarom is Energik
opgericht! De wetgeving is immers complex en
voortdurend in beweging. Wie niet voldoet, riskeert een penalisatie.
Minder energie verbruiken beantwoordt aan de
‘inconvenient truth’ waarmee onze samenleving
wordt geconfronteerd. Maar het is ook beter voor
de eigen bedrijfsvoering. De energiekost verlaagt
terwijl een milieubewuste uitstraling uw relatie
met de omringende samenleving, omwonenden,
(potentiële) medewerkers,… verbetert.
Onze studienamiddagen geven vrij podium aan
deskundigen, maar ook aan ervaringsdeskundigen, zoals bedrijfsverantwoordelijken die met
gelijkaardige problemen werden geconfronteerd en oplossingen hebben gevonden. Op onze
productpresentaties kunt u op een objectieve
manier producten en diensten vergelijken. Tijdens
onze promotiedagen, kleinschalige beurzen met
diverse aanbieders, is er ruimte voor al uw technische en commerciële vragen. Kortom: Energik
draait om u!

Als EMV-lid bij Energik
geniet u bovendien van:
• publiciteit op onze website www.energik.be
• gratis vermelding van uw bedrijfsgegevens
in de ledenmatrix
• de mogelijkheid om zelf een bedrijfs- of
productpresentatie te geven
• korting op de toegangsprijs op al onze
initiatieven
• korting op diverse publicaties
• en vooral: een netwerk van deskundigen waarop u altijd kunt
terugvallen!

Als EMV wordt u
Energik-lid voor slechts
e 200 per jaar.
Diverse vormen van
sponsoring zijn bespreekbaar.
Meer op www.energik.be !

