Firma EFERGO powstała w połowie 2010 roku, jest laureatem programu
„Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” organizowanego przez Biuro
Obsługi Inwestorów Urzędu m.st. Warszawy w partnerstwie z Akademią
Leona Koźmioskiego w Warszawie.
Od samego początku postawiła sobie za cel świadczenie kompleksowych
usług wspierających dążenie do wyższego poziomu efektywności
energetycznej właścicieli i użytkowników budynków poprzez innowacyjne
rozwiązania organizacyjne w prosty i przystępny sposób.
Ceremonia uroczystego wręczenia nagrody dla EFERGO
przez Prezydenta m.st Warszawy, Panią Hannę
Gronkiewicz-Waltz oraz prorektora Akademii Leona
Koźmioskiego
w
siedzibie
Giełdy
Papierów
Wartościowych w Warszawie.

Potwierdza to misja firmy. „W EFERGO zachęcamy naszych klientów do optymalizacji efektywności
energetycznej w ich codziennym życiu. Przekazujemy w prosty sposób wiedzę i rozwiązania, aby każdy mógł
płacid mniej za wodę, ogrzewanie i prąd, a także miał osobisty wkład w ochronę środowiska”
W EFERGO postawiono nie tylko na rozwój usług związanych z doradztwem energetycznym, w tym certyfikację,
auditing termowizyjny czy energetyczny, ale przede wszystkim na szereg nowych usług, które pozwalałyby
każdemu właścicielowi budynku, niewielkim nakładem kosztów podwyższyd jego poziom efektywności
energetycznej.
„Spojrzeliśmy na efektywnośd energetyczną i jej kluczowe znacznie dla konkurencyjności gospodarki poprzez
uczestników rynku i wyodrębniliśmy w naszej strategii trzy zasadnicze obszary nadające kierunek rozwoju
EFERGO” - mówi Piotr Kurak, jej założyciel i obecny właściciel.


otwarta komunikacja do rynku, mówiąca iż działania na rzecz podwyższania poziomu efektywności
energetycznej niosą wymierne korzyści ekonomiczne, zarówno dla właścicieli budynków i gospodarki,
są również naszym zobowiązaniem wobec środowiska.



dobór zespołu partnerów i odpowiednich rozwiązao technologicznych, produktów i usług, które
pozwalałyby niskim nakładem kosztów podwyższad poziom efektywności energetycznej budynków, w
tym wybór specjalistycznych narzędzi analitycznych.



zbudowanie kompetencji w działaniach na rzecz wzmacniania społecznej odpowiedzialności biznesu w
obszarze ochrony środowiska oraz edukacji wprowadzającej pozytywne zmiany w dotychczasowych
zachowaniach właścicieli i użytkowników budynków w odniesieniu do energii czy zasobów
naturalnych.

Połączenie wszystkich trzech obszarów w jedną całośd pozwoliło zbudowad organizację, która potrafi dzisiaj
dokładnie identyfikowad potrzeby klienta w obszarach związanych z szeroko pojętą efektywnością
energetyczną w budynkach, dokonywad szczegółowej analizy korzyści ekonomicznych i środowiskowych w
wyniku proponowanych usprawnieo, wprowadzad optymalne rozwiązania technologiczne a także wzmacniad
ten element społecznej odpowiedzialności biznesu, który jest związany z ochroną środowiska.

Dowodem
atrakcyjności
koncepcji
EFERGO było zdobycie głównej nagrody w
ogólnopolskim konkursie Netii i portalu
finansowego Money.pl pod tytułem
„NETIA wspiera Twój Biznes” - Milion na
Reklamę w połowie 2011 roku.

EFERGO to ciągły rozwój i szukanie nowych możliwości w kierunku
wzmacniania kompetencji zespołu, czego efektem było w 2011 roku
przystąpienie do programu Nowy Expert i transfer innowacyjnego knowhow. Udział w tym wyjątkowym programie pozwolił na poszerzenie
zakresu świadczonych usług o specjalistyczną wiedzę w następujących
obszarach:
- metod oceny wpływu użytkowników budynków na środowisko,
- systemów zaopatrzenia w energię w nowo wznoszonych budynkach,
- wykorzystania energii odnawialnych w budynkach,
- oceny stanu ochrony cieplnej budynków,
- metod efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Współpraca z ramach programu Nowy Expert pozwoliła jeszcze głębiej spojrzed na efektywnośd energetyczną,
ale przede wszystkim z większą odwagą i pewnością przenieśd wiedzę na praktykę, wzmocnid dotychczasowe
kompetencje oraz jakośd usług, jakie oferuje obecnie klientom EFERGO.
Dzięki uczestnictwu w programie Nowy Expert możliwa była również realizacja wielu ważnych dla EFERGO
projektów, z których wiele godzin spędzonych z konsultantami projektu Nowy Expert zaowocowało sukcesem.
Jednym z przykładów jest kompleksowa analiza ochrony cieplnej instalacji c.o. w zespole budynków
produkcyjnych jednej z fabryk zabawek w Polsce. Efektem tej analizy i przedstawionych rekomendacji była
zgoda centrali klienta z USA na modernizację instalacji c.o. , w tym uruchomienie niezbędnych środków
finansowych, dzisiaj zmniejszenie zapotrzebowania tych budynków na energię cieplną jest już faktem.
Usługi doradcze świadczone w ramach programu Nowy Ekspert, w zakresie efektywnego wykorzystania knowhow w praktyce działalności EFERGO, przyczyniły się także do opracowania i wprowadzenia na rynek
przedstawionych poniżej, innowacyjnych usług.

EFERGO jest pomysłodawcą i właścicielem portalu
, który promuje działania,
produkty i rozwiązania podwyższające poziom efektywności energetycznej budynków w obszarze energii do
podgrzania wody. Biorąc pod uwagę fakt, że energia ta w większości budynków stanowi drugi, po energii do
ogrzania ciężar kosztów, to działania w tym obszarze mają ekonomicznie oraz środowiskowo uzasadniony
charakter.
Jednym z elementów wyróżniających ofertę EFERGO jest innowacyjna usługa Audytu Wodnego. W jej wyniku
klient otrzymuje wskazanie obszarów marnotrawienia energii do podgrzania wody, samej wody i ścieków,
niezbędne nakłady inwestycyjne celem ich likwidacji a także rekomendację do zmiany ze wskazaniem
konkretnego rozwiązania, okresu zwrotu i efektu koocowego w postaci niższego zapotrzebowania budynku na
w/w media. Istotnym jest, że usługa ta jest dedykowana dla każdego rodzaju budynku i wskazuje również na
wielkości emisji CO2 przed i po wprowadzeniu niezbędnych usprawnieo.

Usługa, o której mowa znalazła uznanie wśród wielu klientów na rynku zarówno wśród dużych zakładów
przemysłowych, budynków zbiorowego zamieszkania, hoteli, obiektów oświatowych i wielu innych.
Szczególnym uznaniem wśród klientów cieszy się autorski program EFERGO pod nazwą „Efektywnośd
Energetyczna dla Biznesu, Hoteli czy obiektów oświatowych”. Obecnie portal KroplaDoKropli.pl jest jednym z
nielicznych miejsc w wirtualnej przestrzeni, gdzie klient znajdzie kompendium wiedzy, rozwiązao i usług w
obszarze optymalizacji zużycia energii do podgrzania wody, samej wody i ścieków w szerokim otoczeniu usług
dodanych.
Oferta produktów i usług jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, właścicieli i użytkowników
budynków, przy czym portal oferuje dwa poziomy dostępu. Poziom otwarty, dedykowany dla klienta
indywidualnego wraz ze sklepem on-line, oraz poziom zamknięty, dedykowany dla klienta biznesowego
poprzez moduł o nazwie „Water Premier Page”. Dostęp do tego panelu wymaga zalogowania, po którym klient
może zapoznad się z szeroką ofertą specjalistycznych usług i rozwiązao podnoszących poziom efektywności
energetycznej budynków na warunkach dedykowanych klientowi biznesowemu. W module „Water Premier
Page” umieszczono również przykłady „Dobrych Praktyk” z inwestycji zrealizowanych przez EFERGO.
EFERGO nie tylko świadczy specjalizowane usługi w obszarze działao, których celem jest podnoszenie poziomu
efektywności energetycznej budynków, jest również dystrybutorem wysokojakościowych produktów
zmniejszających zapotrzebowanie budynków na energię do podgrzania wody, samej wody, ścieków oraz
przyczyniających się do zmniejszenia ich śladu CO2. W obszarze działao edukacyjnych, pozytywnie
wpływających na zmianę dotychczasowych zachowao użytkowników budynków EFERGO oferuje dedykowane
systemy oznakowao edukacyjnych, systemy szkoleo on-line czy dedykowany system certyfikatów nadawany
budynkom, w których został wdrożony jeden z oferowanych przez EFERGO kompleksowych programów
podwyższających poziom efektywności energetycznej.
EFERGO współpracuje z szeregiem partnerów w kraju i za granicą, tym z WaterWise Consulting z USA czy
Ripple z Australii, partnerem strategicznym wspierającym działania EFERGO w powyższych obszarach jest
Fundacja Poszanowania Energii w Warszawie, twórca autorskiego programu Nowy Ekspert.
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