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"Az emberiség, mint modern kultúra legalább 10 ezer év óta fenntartható módon cselekszik. Egy ideig
korrigálni tudtuk ballépéseinket a modern technológiákkal, de nagyon hamar elérjük azt a pontot,
amikor már nem lesz korrekciós lehetőség.
Azelőtt úgy gondolkodtunk, ha kiöntjük a szennyet a folyóba, akkor az eltűnik; ha elégetjük a szenet,
az köddé válik, megsemmisül. Aztán felfogtuk, hogy minden mindennel összefügg, s ami ezen a
bolygón történik, az ránk is visszahat. A mi generációnknak a fenntarthatóságot kell helyreállítania."
idézet László Ervin egyik riportjából

NuovaEnergia – Alapítva 2008. December 16.

A magyar-olasz érdekeltségű NuovaEnergia Kft. hosszas előkészületeket és több éves dél-európai
környezetvédelmi és energiahatékonysági tapasztalatokat követően 2009. tavaszáig lezárta
tárgyalásait az olasz AMFAG gyárral és energia-hatékony víztakarékos termékeinek közép-kelet
európai kizárólagos forgalmazási jogát szerezte meg.
A
NuovaEnergia
által kizárólagosan
forgalmazott
területeket
lásd
honlapunkon:
www.nuovaenergia.eu
A klímaváltozás enyhítését is szolgáló nemzetközi törekvésünk politikától, társadalmi hovatartozástól,
vallási nézettől, származási helytől független, energiahatékonysági és környezetvédelmi tevékenység.

Közép-Kelet Európa – létfenntartás vagy környezetvédelem

A management, több éves észak-olaszországi tapasztalatait kamatoztatva kiváló minőségű
termékekre, valamint az ügyfélközpontú szolgáltatások nyújtására alapozta a marketinget –
ugyanakkor a közép-kelet európai térség sajátosságait figyelembe véve, a szűkös lakossági és
intézményi finanszírozási források közvetlen és közvetett kibővítését elsődleges célként fogalmazza
meg, a megtakarítási lehetőségek és a környezetvédelem minél közvetlenebb összekapcsolása révén.
A fenntarthatóság, mint globális ökológiai probléma, csak akkor válik érdemben kezelhetővé, ha a
létfenntartás nem köti le az emberek mindennapi figyelmét. Akkor leszünk csak képesek
energiahatékonysági, környezetvédelmi és fenntarthatósági megfontolásokat is mindennapi
döntéseink részévé tenni, ha azok nem mennek a létfenntartásra rendelkezésre álló pénz- és
erőforrásaink rovására.

„Plusz pénz, plusz élmények, környezettudatos életmód!”

A NuovaEnergia eltökélt célja, hogy minél szélesebb rétegek számára tegye közvetlen
megtakarítási lehetőséggé és a mindennapokban megvalósíthatóvá a környezettudatos
életvitelt!
Az emberiség jelenének és jövőjének minősége, a fenntarthatóság kérdése egyaránt azon múlik, hogy
egyéni és családi szinten túl tudunk-e jutni a közvetlen létfenntartás problémáin. Érdemben ugyanis
csak ezt követően kerülhet mérlegelésre, hogy igényeinket és életvitelünket pazarlástól mentesen
összhangban tudjuk-e tartani a gazdasági, szociális és ökológiai megfontolásokkal, a fenntarthatóság
kérdéskörével – figyelembe véve a térségi és globális társadalmi érdekeket is.

Családbarát Környezetvédelem

Egyszerűen. Élvezhetően. Felelősen.
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CO2 kibocsátás és Globális Felmelegedés – a jól ismert kiindulópont

A szkeptikus megközelítések mellett a CO2 kibocsátás és a klímaváltozás lehetséges összefüggéseiről
egyre több kutatási eredmény számol be – és amellett, hogy a CO2 kibocsátás legalább is jó
fokmérője az energiahatékonyságnak és energiatakarékosságnak, úgy gondoljuk fontos a CO2
kibocsátás témáján túl mutató alapkérdésekre is rávilágítani – mégpedig a túlnépesedés, a fosszilis
energiahordozókra alapozott pazarló életvitel és környezetszennyezés, ezen belül pedig kiemelten a
vízbázis védelem témájára.
Hat globális ökológiai vonatkozású problémakör, ami garantáltan megoldásra vár, és ami biztos
összefüggésben van a jelen és a jövő generációk egészségének, életminőségének fenntarthatóságával
illetve javításával:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

túlnépesedés (kutatás-fejlesztés, oktatás, kultúra)
pazarló életmód (felelős erőforrás gazdálkodás)
fosszilis energiahordozók végessége (alternatív, megújuló energiaforrások)
talaj (szennyezettség ill. erózió, kimerültség és mezőgazdasági összefüggései)
levegő-terhelés (ezen belül a CO2 kibocsátás jó indikátor a szabályozásra)
vízbázis-védelem (a víz mint globális kincs, szennyezettség, mennyiség)

Fentiekből következően egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen globális igény:

Tiszta, megújuló,
takarékos
megoldások!
Ez az, amire mindannyian választ várunk, amivel garantáltan megmozdíthatók vagyunk, és amire
egyéni és társadalmi szinten is kötelességünk pénzeszközöket is fordítani – a jelen és a jövő
generációk életterének fenntarthatósága érdekében.
Küldetésünkben, tevékenységeinkben és konkrét céljaink között ezért a CO2 kibocsátás és a vele
összefüggésbe hozott klímaváltozás kérdésén túlmenően a környezettudatosság egésze – azaz a
takarékosság, a megújuló energiaforrások és a vízbázis védelem témája is központi elemként
szerepel.

Víziónk – a NuovaEnergia jövőképe

Eddig sokan talán csak elméleti alapon tudtuk felfogni a fenntarthatóság globális gazdasági, szociális
és ökológiai vonatkozásait, és nem éreztük igazán érintettnek magunkat. Ma már azonban az egyéni
és társadalmi felelősségvállalás szükségességét sajnos a legtöbben saját bőrünkön és közvetlen
környezetünkben is tapasztaljuk – az egészséges életvitel egyre beszűkülő feltételein is érezzük.
A NuovaEnergia ideája, hogy egyéni és társadalmi szinten képessé válunk a fenntartható
környezettudatos életmód megvalósítására, a térségi és globális érdekek összehangolására – egyéni
belső meggyőződésből fakadó társadalmi kezdeményezések segítségével.

Családbarát Környezetvédelem
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Küldetésünk – globális fenntarthatóság a családon keresztül

Meggyőződésünk, hogy víziónkat, azaz hosszú-távú céljainkat a családon belüli összetartó erő, a
közös megismerés, a tanulás és felfedezés öröme által, közös lelkesítő élményekre alapozva kell és
lehetséges legbiztosabban elérnünk – egészen a legfiatalabb generációkat is célzó környezettudatos
nevelés, játékos és élménygazdag tudatformálás által.
Társadalmi felhívásunk az egyéni felelősségvállalás szükségességére és lehetőségére összpontosítva a
„Think Global – Act Local” vagyis „Gondolkozz Globálisan – Cselekedj Lokálisan” elvvel összhangban
kíván cselekvésre mozdítani minél szélesebb tömegeket:

Save the Planet Mission – Küldetés egy Élhetőbb Világért!

Családbarát környezetvédelemi megtakarítások – egyszerűen, élvezhetően, felelősen!
„Tedd Te is színesebbé a Világot apró döntéseiddel!”
A NuovaEnergia küldetése családbarát eszközökkel könnyen elérhetővé tenni az
energiahatékonysággal, környezetvédelemmel, megújuló energiákkal és fenntarthatósággal
összefüggő ismeretek megszerzését és bővítését, ösztönözni a környezettudatos oktatás-nevelés és
kutatás-fejlesztés támogatását – valamint kifizethetővé, egyszerűvé és élvezhetővé tenni a már
meglévő technológiák és termékek alkalmazását!
Küldetésünk legfőbb mozgatói:
• a jelen és a jövő generációk egészségének, életminőségének fenntarthatósága illetve javítása,
• a lehető legtöbb ember megszólítása és ösztönzése a környezettudatosságra,
• az egészség és életminőség fenntarthatóságát előtérbe helyező egyéni és társadalmi
felelősségvállalás ösztönzése,
• szükséges információk, eszközök és lehetőségek hozzáférhetővé tétele minél szélesebb
rétegek számára.

Tevékenységeink

Energiahatékonysági és környezetvédelmi tevékenységeink központi elemei az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A globális felmelegedéssel, klímaváltozással, megelőzési technológiákkal kapcsolatos információk begyűjtése és
nemzetközi továbbítása.
Az egyén és a tömegek érzékennyé tétele az energia hatékony felhasználására, vízbázis-védelemre valamint
környezettudatos életmódra való ösztönzés.
Költségkímélő energiahatékonysági programok és fenntarthatósági projektek kidolgozása, lebonyolítása a
csatlakozó résztvevők bevonásával.
Innovatív energia-hatékony termékek biztosítása mindenki számára elérhető áron, a legjobb minőségben, gyártók
és szervezetek közvetlen közreműködésével.
Ösztönző beruházások elősegítése magánszemélyek, családok, intézmények, vállalkozások energiaköltségeinek
hathatós csökkentésével.
Az egyén és a tömegek anyagi ösztönzése a víz- és energiafelhasználás optimalizálására, a vonatkozó költségek
csökkentésével.
A környezettudatos oktatás-nevelés és kutatás-fejlesztés közvetlen és közvetett támogatása ösztöndíjak,
pályázatok és kapcsolatok létesítésével.
A CO2 kibocsátás nagymértékű csökkentése, a globális felmelegedés okozta klímaváltozás enyhítése érdekében,
tömegek nemzetközi összefogásával.
Természet-közeli szemlélet és új, környezetbarát életstílus kialakítása a fenntartható jövőért, környezettudatos
szemléletű nemzetközi fogyasztói közösség valamint kereskedelmi, szolgáltatói partner hálózat kialakításával.

Családbarát Környezetvédelem
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„Tedd szebbé a jövőt egy élvezhető jelen segítségével!”

Felejtsd el a drága, macerás és lassan vagy soha meg nem térülő környezetvédelmet –
ehelyett üdvözlünk az egyszerű és élvezhető családbarát környezetvédelem, az azonnali
megtakarítások világában!
Valódi változásokat csak együtt érhetünk el, ezért közös céljaink eléréséhez Rád is szükségünk van!

Társadalmi Célú Programjaink

Az arculat és marketing kialakítását követően vezértermékünkkel – az akár 50-70%-os víz- és ezzel
arányos költségmegtakarítást lehetővé tevő energiahatékony vízadagoló rendszerünkkel –
megkezdtük a termékforgalmazást, majd vele egy időben kidolgoztuk azon energiahatékonysági és
környezetvédelmi programjainkat, melyek nem csak hazánkban, de a környező országokban is
népszerűvé váltak:
•
•
•
•
•
•

Eco-Suli, Eco-Ovi Program,
Intézményi Költség-rehabilitációs és Energiahatékonysági Program,
Megújulót a Gyermekeknek Program – környezettudatos oktató és szemléltetőeszközök,
Eco-Kassza Program – Lakossági energiakrízis kezelés
NEC NuovaEnergia Club – Nemzetközi Családbarát Környezetvédelmi ÉlményKlub
NEC EcoPartner Program – vendéglátó- és szállodaipari, kereskedelmi partnerprogram
Termékeink, szolgáltatásaink és programjaink
honlapunkon: www.nuovaenergia.eu

leírását

lásd

Stratégiánknak köszönhetően, új partnerekkel rendelkezünk Szlovákiában, Cseh Köztársaságban,
Bulgáriában, Romániában, miközben az összes környező országgal előrehaladott tárgyalásokat
folytatunk. Az innovatív termékek piacra lépésével és a megfelelő információ átadással, ma már
energia-hatékony és környezetbarát termékeink széles skáláját élvezhetik ügyfeleink (lásd
Termékkatalógus). A piacra lépéstől számított egy év alatt (2010. augusztus) a magyarországi
megelégedett ügyfélkörünk között Önkormányzatok, Kórházak, Közintézmények, több-száz Óvoda,
Iskola, Hotelek, Vendéglátóegységek és megközelítőleg ötezer háztartás szerepel, azaz több mint
tízezer megelégedett ügyfél.

Aktuális Projektjeink

Társadalmi célú tevékenységeink kiszolgálását támogató projektjeink:
• Közép kelet-európai információs és kereskedelmi központ létrehozása
• Energia-hatékony és Megújuló-energiát biztosító termékek logisztikai központjának
kialakítása a hazai és környező országok ellátása érdekében
• Csökkent munkaképességű személyek alkalmazása ahol az lehetséges, pl. kézi csomagolás,
grafikai munkák, stb.
• Környezettudatos neveléssel kapcsolatos információs csatornák kialakítása, kiadványok
terjesztése, kedvezményes árú és ingyenes lakossági rendezvények, karitatív tevékenységek
szervezése

„A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön!”

Hisszük, hogy a családon belül érzett összetartó erőre, felelősségvállalásra és tenni akarásra építve el
tudjuk érni, hogy a fenntarthatóságot célzó felelős gondolkodás társadalmi szinten és mindennapi
személyes döntéseinkben is érvényre juthasson!

Családbarát Környezetvédelem
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WEB – NEC Klubtagsági Felhívás
Kedves Környezettudatos Olvasótársunk!
•
•
•
•

Eleged van a macerás, drága és lassan vagy soha meg nem térülő környezetvédelemből?
Szeretnél olcsóbban vásárolni olyan termékeket, amelyek ráadásul pénzt spórolnak neked?
Szeretnéd, ha csökkennének mindennapi rezsi kiadásaid?
Szeretnéd, ha unokáidnak is lenne mit ennie, innia, és lenne hol laknia?
Üdvözlünk az egyszerű és élvezhető
családbarát
környezetvédelem,
az
azonnali megtakarítások világában!
Javasoljuk, olvasd el miben lehetünk
segítségedre a mindennapokban, és
hogyan maradhat a zsebedben akár
100eFt-os nagyságrendű megtakarítás,
amit családodra fordíthatsz!

Filozófiánk:

Miközben e sorokat olvasod, élhetsz bármely országban, lehetsz politikus, vállalkozó, bankár, átlagpolgár vagy milliomos,
gyakorolhatsz bármilyen hitvallást, az első és legfontosabb, amit meg kell becsülnöd és kötelességed megóvnod, az a
természet, mely a puszta létezésünket biztosítja.
A természettől hiába kérsz bocsánatot, a természethez hiába imádkozol, ha nem vigyázol rá és ellene cselekszel, az
megbosszulja önmagát, és a természet elsöpör útjából saját egyensúlyának fenntartása érdekében.
Az energiapazarló, természetromboló és önpusztító életmóddal azonnal fel kell hagyni, ha azt akarjuk, hogy
gyermekeinknek, unokáinknak is legyen hol élnie, legyen mit ennie, innia!
Mindannyian fel kell, hogy ismerjük e tényeket. Ha továbbra is éled pazarló életmódod, tönkreteszed környezeted
miközben milliók teszik ugyanezt, egyik reggel arra ébredhetünk, hogy nincs mit belélegeznünk, vagy házunkat söpri el egy
hurrikán, és még sorolhatnánk a lehetséges következményeket…
Ha túl is éled, mert azt hiszed, „Rád nem vonatkoznak a természet törvényei, mert nagy és erős, esetleg befolyásos ember
vagy…” – egy elpusztított világ képe előtt miben hinnél és milyen jövőt jósolnál magadnak, gyermekeidnek?

A CSELEKVÉS NEM HALOGATHATÓ TOVÁBB!
MOST, KÖZÖS ÖSSZEFOGÁSSAL, TALÁN MÉG TEHETÜNK A GLOBÁLIS KÖRNYEZETI KATASZTRÓFÁK
ENYHÍTÉSÉÉRT, MEGELŐZÉSÉÉRT!

NEC – Nemzetközi Családbarát Környezetvédelmi ÉlményKlub
Legyél Te is aktív részese egy rendhagyó kezdeményezésnek!
„Válassz nálunk a nyerő lapok közül!”
Profi megtakarítások és életre szóló élmények egy helyen!
100% Elégedettségi Garanciával!

Családbarát Környezetvédelem

TUDJ MEG TÖBBET MOST!
AKÁR 50-70% MEGTAKARÍTÁS!
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