Wat wilt ú met CO2?
De klimaatdoelen liegen er niet om en vragen om actie. Naast de
wil van ondernemers om te verduurzamen, is er ook politieke druk.
De regelgeving neemt toe en soms is certificering verplicht om met
aanbestedingen te kunnen meedoen.
Tegelijkertijd heeft u gewoon een bedrijf te runnen.
 oe zet u als bedrijf écht stappen in CO2-reductie?
H
Hoe komt u tot een gestructureerd, gecontroleerd en op feiten gebaseerd
energiebesparingsbeleid?
Hoe certificeert uw bedrijf zich zonder al te veel gedoe voor de
CO2-Prestatieladder en andere normeringen?

Slagvaardig sturen op CO 2-reductie en slim certificeren
Het digitale platform van SmartTrackers maakt het eenvoudig om écht zicht te
krijgen op emissiestromen, doelen, maatregelen, voorspellingen, resultaten en
vereiste rapportages.
U ziet tijdig in hoeverre uw maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan uw
doelstellingen. Hierdoor kunt u gericht plannen en (bij)sturen, zodat u niet voor
verrassingen komt te staan.
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Algemene
dienstverlening

Digitaal vastleggen en door
rekenen van CO2-reductie
programma’s

Heldere tool om dossiers bij te
houden voor de CO2-Prestatieladder, ISO, Veiligheidsladder en
andere bedrijfsnormeringen

Laagdrempelige onder
steuning voor al uw vragen
en extra toelichting
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1.500 bedrijven gingen u voor

Als marktleider bedient SmartTrackers sinds 2010 meer dan 1.500 bedrijven, van
MKB tot multinational. We zijn sterk vertegenwoordigd in bouw & infra. Partijen
als ProRail, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een groot aantal
kleinere ondernemingen zijn al aangesloten.
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Lid van Gebouwschil Nederland?

In samenwerking met Gebouwschil Nederland en Aannemers
federatie Nederland hebben we een unieke aanbieding*:
Umeldtzichaanvóór
1juni2022:
6 maanden gratis

Aanvullende korting voor
bedrijven tot 10 medewerkers:
- € 520 per jaar (¹∕₃ van de prijs)

 olledig ingerichte omgeving voor CO2-management en alle gangbare
V
normeisen in de sector
Webinars met uitleg, instructie en ruimte voor vragen
B E N IE U W D ?
Kosteloos gebruik van de online servicedesk

VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE DEMO AAN

www.smarttrackers.nl/vraag-gratis-demo-aan

*Bij afsluiting van een driejarig abonnement

Dan gebruikt u SmartTrackers 6 maanden gratis

