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Tárgy: Piackutatás – A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítésének
alternatívái Szigetüzemű világítás a Packers típusú fejlesztett szoftver
alkalmazásával.

Tisztelt Hölgyem/Uram, Szakmai érdeklődő, Önkormányzati és Kistérségi képviselő!
Vállalatunk azt a célt tűzte ki, hogy hatékony és energiatakarékos megoldásokkal járuljon hozzá a
„köztérvilágítások korszerűsítéséhez. Olyan megoldásokat kívánunk az Önök szolgálatába állítani,
amely forradalmian új fényforrások és a megújuló energiaforrások (napenergia vagy szélenergia)
felhasználásával környezetbarát módon járul hozzá fejlesztési elképzeléseik kényelmes, gyors és tartós
megvalósításához.
Kérjük, hogy szervezetük illetékes tagjaival való egyeztetés után-a következő kérdéseink
megválaszolásával és visszaküldésével legyenek segítségünkre abban, hogy a tárgykörben minél
hatékonyabb, az Önök igényeihez leginkább illeszkedő megoldásokat tudjunk nyújtani, és ebben hosszú
távon is stabil partnerei lehessünk.

Kérdéseink:
1. A közvilágítás fejlesztésekor felvetődik-e az alternatív
energiatakarékos megoldások alkalmazásának ötlete?
a.) Igen
b.) Nem
c.) kellő információ hiánya miatt még nem vetődött fel

vagy
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2. Telepüpésfejlesztési
terveik
kidolgozásánál
általában
hangsúllyal kapnak szerepet innovatív szempontok?

milyen

a.) fejlesztéseink során a legígéretesebb, legújabb,előremutató és legesztétikusabb megoldások közül
választunk
b.) fejlesztéseink során csak a műszaki tartalom újítása fontos
c.) fejlesztéseink során hosszú távú érdekek figyelembevétele mellett igyekszünk racionális
költségmegfontolások alapján dönteni
d.) fejlesztéseinket jól bevált műszaki megoldásokkal valósítjuk meg, szemléletünk nem újító jellegű
e.) fejlesztéseinket újító szándékkal de a jól bevált műszaki megoldásokkal valósítjuk meg, általában
az éppen még szükséges megoldást választjuk
3. A közvilágítás finanszírozása fajlagosan milyen megterhelést jelent az
Önök költségvetésében?
a.)Az egyéb kiadásokkal összevetve jelentéktelen a közvilágítás tehertétele, így a közeljövőben nem
tervezünk takarékossági lépéseket ezen a téren.
b.) Összességében nem jelentős a közvilágítás tehertétele, azonban szívesen mérlegelnénk
energiatakarékosabb megoldások alkalmazását.
c.)A közvilágítás a növekvő energiaköltségek miatt növekvő tehertétel. Az alternatív energiaforrások
alkalmazásának mérlegelése a közeljövőben szükségessé válhat.
d.)A növekvő energiaköltségek jelentős terhet rónak a költségvetésünkre,ezért az elkövetkezendő
időszakban az alternatív energiaforrások használata elemi érdekünk.

4. Szívesen venné-e, hogy a tárgykörben rejlő lehetőségekről komolyabb
tájékoztatást adjunk?
a.) Igen mivel aktuális közvilágítás-fejlesztési és/vagy világítás-korszerűsítési feladatok előtt állunk és
ezt szeretnénk a leghatékonyabban megvalósítani.
b.) Igen, mert a jövőbeni fejlesztési projektjeinkhez több információra és megbízható partnerekre van
szükségünk.
c.) Igen bár a következő években nem nézünk elé ilyen fejlesztéseknek
d.) Nem mert saját műszaki szakembereink feladatkörükből adódóan teljesen naprakészek ebben a
témában, fejlesztéseinket már bevált alvállalkozókkal végeztetjük el.
e.)Nem, mert a jövőben ilyen fejlesztésekben nem vagyunk érdekeltek.
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5. Esetleges fejlesztéseiket milyen módon kívánják megvalósítani?

a.)
b.)
c.)
d.)

Saját költségvetési forrásból
Kormányzati illetve Uniós pályázati forrásból
A banki hitelforrásból
Egyéb, beruházói marketingforrásból

Köszönjük,hogy kitöltötte a kérdőívet reméljük sikerül Önnek egy megfelelő
megoldást ajánlanunk a közvilágítás korszerűsítésében.

