
 

 

    

Få en firmaprofil på Elsparefondens HåndværkerlisteFå en firmaprofil på Elsparefondens HåndværkerlisteFå en firmaprofil på Elsparefondens HåndværkerlisteFå en firmaprofil på Elsparefondens Håndværkerliste    

På Elsparefondens Håndværkerliste kan I nemt vise forbrugerne, hvilke energivenlige løsninger I udfører. På Elsparefondens Håndværkerliste kan I nemt vise forbrugerne, hvilke energivenlige løsninger I udfører. På Elsparefondens Håndværkerliste kan I nemt vise forbrugerne, hvilke energivenlige løsninger I udfører. På Elsparefondens Håndværkerliste kan I nemt vise forbrugerne, hvilke energivenlige løsninger I udfører. 
BegyndBegyndBegyndBegynd    med at oprette en firmaprofil, smed at oprette en firmaprofil, smed at oprette en firmaprofil, smed at oprette en firmaprofil, så bliver jeres virksomhed en del af Elsparefondens hjemmesiå bliver jeres virksomhed en del af Elsparefondens hjemmesiå bliver jeres virksomhed en del af Elsparefondens hjemmesiå bliver jeres virksomhed en del af Elsparefondens hjemmeside, der har de, der har de, der har de, der har 
100.000 besøgende om måneden. Håndværkerlisten er udviklet i samarbejde med blandt andet Frederikshavns 100.000 besøgende om måneden. Håndværkerlisten er udviklet i samarbejde med blandt andet Frederikshavns 100.000 besøgende om måneden. Håndværkerlisten er udviklet i samarbejde med blandt andet Frederikshavns 100.000 besøgende om måneden. Håndværkerlisten er udviklet i samarbejde med blandt andet Frederikshavns 
Erhvervsråd.Erhvervsråd.Erhvervsråd.Erhvervsråd.    
 
Håndværkerlisten er Elsparefondens nye service, hvor håndværkerfirmaer kan vise forbrugeren, hvilke 
energivenlige boligforbedringer firmaet kan løse for boligejere. Elsparefonden har oprettet en række forskellige 
energiløsninger, som jeres virksomhed blot kan melde sig til med nogle få museklik. På den måde kan 
forbrugerne få et overblik over, hvilke energivenlige boligforbedringer, jeres virksomhed tilbyder. 
 
Opret en firmaprofilOpret en firmaprofilOpret en firmaprofilOpret en firmaprofil    
Opret en profil på Håndværkerlisten, og I får mulighed for: 
 

• at blive en del af Elsparefondens hjemmeside, hvor mange danske forbrugere søger råd og vejledning. 
Elsparefonden.dk har over 100.000 besøgende hver måned. 

• at få jeres navn på Elsparefondens liste over firmaer, der udfører energivenlige løsninger. 

• at få en profil med firmaets oplysninger. 
 

Begynd med at gå ind på betaversionen på http://haandvaerkerlisten.elsparefonden.dk for at oprette jer og 
afprøve servicen.  
 
Håndværkerlistens energiløsningerHåndværkerlistens energiløsningerHåndværkerlistens energiløsningerHåndværkerlistens energiløsninger 
Elsparefonden har beskrevet en række løsninger på Håndværkerlisten, Så der kræves ikke andet af din 
virksomhed, end at I opretter en profil, og tilmelder jer de løsninger, som jeres firma udfører i forbrugernes 
boliger. 
Forbrugeren kontakter jeres firma for at uddybe løsningen i forhold til sine behov. Alle løsningerne er beskrevet 
af Elsparefonden, men hvis I har gode ideer til løsninger, er I velkomne til at henvende jer til Håndværkerlistens 
redaktion. 
    
Hvad kræves der, for at være med?Hvad kræves der, for at være med?Hvad kræves der, for at være med?Hvad kræves der, for at være med?    
Det er helt gratis at være en del af Håndværkerlisten. Det er dog vigtigt at læse betingelserne, for at have 
profilsiden og tilmelde løsninger. 
Tilmeld jeres virksomhed allerede i dag på http://haandvaerkerlisten.elsparefonden.dk. Så er I allerede i gang 
med at vise boligejerne i Frederikshavns Kommune vejen til jeres virksomhed. 
 


