NYHEDSBREV 17. december 2012
Kære Solar Days interesserede.
Så er datoerne for næste års Solar Days fastlagt. De kommer til at finde sted i dagene 2-4. maj 2013.
Solar Days 2012 blev som i 2011 en succes og voksede med endnu flere deltagere, idet ca. 3.900 personer deltog
i 61 events landet over.
De seneste ugers begivenheder indenfor solcellebranchen viser, at der stadig er et stort behov for at slå på
tromme for solenergien, og vi satser derfor på at Solar Days 2013 skal blive endnu større end i 2011 og 2012. Vi
håber du vil være med til at sætte udnyttelsen af solenergi på dagsordenen i 2013.
Hvad du kan gøre:
Vær med til at afholde en event i 2013.
Hvis du allerede har prøvet det i 2011 eller 2012 ved du at det kan være en god oplevelse og en god måde dels
generelt at udbrede kendskabet til solenergi og dels at gøre opmærksom på dig eller din organisations
aktiviteter. En Solar Days event kan afholdes af alle og skal blot omhandle solenergi. I år har vi udarbejdet en
mere detaljeret guide for eventmagere, som du finder på vores hjemmeside http://solardays.dk/arrangoer-2/ ,
hvor du også allerede kan begynde at tilmelde din event.
Vær med til at udbrede kendskabet til Solar Days.
Du er velkommen til at sende nyhedsbrevet videre eller give os besked hvis du kender nogen der burde stå på
vores udsendelsesliste. Hvis du har adgang til medier vil det være en stor hjælp hvis du vil omtale Solar Days eller
linke til Solar Days hjemmeside. Du kan downloade vores Solar Days logo fra http://solardays.dk/presse/. Vi vil
være glade hvis du melder tilbage til os, hvad du har gjort.
Bliv sponsor for Solar Days.
Som sponsor får du eksponeret dit firma eller din organisation på Solar Days materialer og hjemmeside, og du
får således vist, at du er engageret i udnyttelsen af fremtidens energikilde. Pengene fra dit sponsorat vil gå til at
gøre de danske Solar Days større og bedre og er nødvendige, da projektet kun er delvist finansieret af EU. Der er
flere typer sponsorater. Du kan se mere om mulighederne for at blive sponsor her
http://solardays.dk/sponsorer/sponsor/.
Bliv samarbejdspartner til Solar Days.
Solar Days projektet samarbejder f.eks. allerede med DS håndværk og Industri samt Solernes Energiforum, som
hjælper med at der bliver afholdt arrangementer. Nye samarbejdspartnere kan f.eks. være andre interesseorganisationer eller kommuner, som kunne tænke sig at få dagene markeret i blandt dens borgere.
Besøg Solar Days hjemmeside på www.solardays.dk.
Vi ønsker dig en god jul og håber at se dig til nogle gode Solar Days i 2013.
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