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Annons- och radiokampanj
Den 9 november påbörjas en annons- och
radiokampanj som pagar under november
månad. Budskapen är att “Bra ventilation
sparar energi” och att “Bra ventilation ger
friska barn”. Totalt sänds drygt 1300
radiospottar i 75 kanaler som beräknas kunna
nå ca 2 miljoner lyssnare i genomsnitt 15
gånger. Annonserna kommer att finnas med i
25 specialtidningar och två annonsbilagor
(SvD). Totalt beräknas antalet läsare av dessa
tidningar uppgå till 4,5 miljoner.

samma budskap som i kampanjen. Dessa
stripes gar att beställa via
asa.pihl@svenskventilation.se. Det finns
också dekaler som visar att företaget är
medlem av Svensk Ventilation.
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Annonsbilaga
Som en del i annonskampanjen ingar en
särskild annonsbilaga för SvD “Frisk luft &
sunt inomhusklimat” vars ämnesomrade
huvudsakligen berör ventilationsbranschen.
Bilagan görs i samarbete med Svensk
Ventilation. För företag som vill annonsera i
bilagan kan lämpligen kontakta Medla Planet,
oskar.tornvall@mediaplanet.se.

Bildekaler
1 samband med annons- och radiokampanjen
tas ocksa fram stripes för att fa~sta på bilar med
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Bostadsrättsmässa
Under tiden 13-15 november pagar Bostads
rättsmässan i Älvsjö. Branschen deltar bl a
genom en gemensam monter där budskapen
är desamma som för annons- och radio-
kampanjen. 1 montern kommer medlems
företagen att finnas för att sprida information
om sina produkter och tjänster. För företag
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Konferens
Den 25-26 januari i Wenner-Gren Center i
Stockholm sker en konferens pa temat
“Energieffektiva lösningar för driftsoptime
rad ventilation” i samarbete med bl a Svensk
Ventilation. Se separat utskick.
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Ny hemsida
1 samband med annons- och radiokampanjen
lanseras också den 9 november Svensk
Ventilations nya hemsida. Den utgör
samtidigt kampanjsajt. Den nya hemsidan har
fZ~rändrats till form och innehall jämfört med
den nuvarande genom att den nu ocksa
vänder sig till en bredare maigrupp av
intresserade och potentiella slutkunder. Det
finns möjlighet att boka banners till
hemsidan, genom att kontakta Svensk
Ventilation asa.pihl(~svenskventi1ation .se

- vidareutbildning på KTH för
energideklaration 7,5 hp.
Kursen ska tillsammans med kursen
“Byggnaders energianvändning 1” ge en god
fZirberedelse för den som vill gå vidare för
att certifiera sig som “energiexpert”. Kurser
na är avsedda för den som har naturveten
skapliga baskunskaper, exempelvis inhäm
tade i en ingenjörsutbildning. Detaljer kring
certifiering av “Oberoende energiexpert”
kan hämtas på Boverkets webplats.
www.boverket.se

- beräkning och deklaration

BeBo
BeBo har nu fattat beslut om att inleda ett
projekt om nya systemlösningar för ventilation
i befintliga flerbostadshus. Projektet leds av
SABO.

Kursen ska ge kompetens för att bedöma
och beskriva en byggnads energiprestanda
och för att göra och granska energi-
deklarationer av byggnader. Förkunskaper
gäller kursen “Byggnaders energianvänd
ning 1 - grunder” eller motsvarande kunska
per från en ingenjörsutbildning. Ansökan till
kursen görs genom webplatsen
“www.studera.nu”. Sista ansökningsdag är
15oktober2009.

som önska delta kan anmälan ske till Svensk
Ventilation.

_____ Frisk luft ger

~ friska barn.

~ ~.

3~~W

L
Svensk Venli~OI~0T1

.-~ — Byggnaders
energianvändning 2

SVENSK VENTILATION BOX 47103 100 74 STOCKHOLM WWW.SVENSKVENTILATION.SE


