
 

 

Konzultácie 
Informujte svojich klientov a poraďte im, ako aj oni môžu využívať solárnu energiu i 
iné obnoviteľné zdroje, pri ich stavbe a rekonštrukcií. 
 

Nápady a podpora pre firmy 
  
SK REA počas prvých dvoch májových týždňov koordinuje slovenské Solárne dni. 
Zaregistrujte svoje podujatie na www.solarnedni.sk a získajte propagačný balíček 
(balóny, tričká, letáky, perá, ...). Čím viac energie doma vyrobíme, tým menej 
budeme závislí od  jej dovozu. Využite osvetovú kampaň Solárne dni ako platformu 
pre vaše podujatie. Ukážte, čo vaša firma ponúka v oblasti solárnych a fotovoltaických 
systémov. Od malého informačného stánku až po veľký “festival slnka” -- existuje veľa 
možností, ako prezentovať vašu firmu. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi príkladmi: 
 

 
Malá výstava  
Rozmiestnite vo svojej firme alebo na námestí solárne panely, akumulačné nádrže, 
slnečné kolektory, moduly a ukážte záujemcom, čo všetko slnko dokáže. V prípade 
potreby Vám SK REA sprostredkuje kontakt s miestnou samosprávou.  
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Dni otvorených dverí a prehliadky 
Usporiadajte deň otvorených dverí, ktorý môže byť spojenáý aj s prehliadkou výrobných priestorov,  
prezentujte svoju firmu a svoje produkty týmto príjemným spôsobom.  

http://www.solarnedni.sk/


 

 

Dni otvorených dverí a prehliadky 
Usporiadajte deň otvorených dverí, ktorý môže byť spojený aj s prehliadkou výrobných 
priestorov.  Prezentujte svoju firmu a svoje produkty týmto príjemným spôsobom.  

Verejné prezentácie a prednášky na školách 
Prezentujte verejnosti referencie a odozvy klientov na vašu prácu prostredníctvom 
modelov, filmov a fotografických prezentácií. Ukážte, čo ste doteraz spravili a tak 
presvedčte záujemcov o tom, že výsledky vašej práce fungujú. Urobte prednášku na 
škole vo vašom okolí, vysvetlite deťom princípy získavanie energie zo slnka a vychovajte 
si tak ďalšiu generáciu svojich zákazníkov. V prípade potreby Vám SK REA pomôže 
sprostredkovať kontakt so školou.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Ďalšie nápady na propagáciu vašej firmy i energie z obnoviteľených zdrojov 
Informácie o možných dotáciach na solárne zariadenia, súťaže, spoločné podujatia s 
obcou/mestom, informačný stánok o slnečnej energii, živé ukážky montáže solárnych 
a fotovoltaických systémov,  propagácia a marketing solárnej energie a produktov 
schopných využiť zelenú energiu. 
 
Naša podpora 
Informačné letáky, brožúry, plagáty, balóny, tričká a zápis aktivity Vašej spoločnosti do 
oficiálneho kalendára podujatí. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prečo sa pridať? 
 získajte nových 

potenciálnych zákazníkov 
prostredníctvom kampane 
na zvyšovanie povedomia o 
využívaní obnoviteľných 
zdrojov, 

 využite mediálny záujem o 
Solárne dni a zviditeľnite 
svoje podnikanie,  

 ukážte, že vaša firma je 
aktívna v oblasti podpory 
využívania “zelenej” energie, 

 využite takéto podujatie na 
budovanie vzájomných 
vzťahov s miestnou 
komunitou. 

 

Náš tím SK REA vám vždy ochotne a s 
radosťou bude k dispozícií,  ak budete 
potrebovaťďalšie informácie, informačné 
brožúry, letáky a podobne.  Ak budeme 
mať dostatočné zdroje,  pošleme Vám aj 
ďalší propagačný materiál, ako sú tričká, 
balóny, solárne hračky, perá. 
www.solarnedni.sk 


