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LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING 

Arbejder du med servicering af varmepumper? 

Bliv medlem nu og få en flaske bobler! 

Fuldt udbytte af dit medlemskab fra dag ét!  

Gratis medlemskab resten af året! 

Hvis virksomheden tilmelder sig og betaler 

kontingent for første halvår 2019 nu, bliver virksomheden oprettet som medlem og deltager med det 

samme i markedsføringen via foreningens hjemmeside og modtager foreningens nyhedsbreve og 

medlemstilbud, uden beregning for resten af 2018Virksomheden skal blot tilmelde sig via 

www.serviceogenergi.dk så sørger vi for øjeblikkelig oprettelse og sender en kvittering for medlemskabet.  

 Top 5 – derfor skal virksomheden melde sig ind i ESS 

1. Virksomheden bliver markedsført via aktiviteter og hjemmeside fra ESS 

2. ESS udvikler løbende de branchestandarder og kvalitetssikringsordninger du skal bruge 

3. Via ESS har du indflydelse på lovgivning og regler indenfor serviceområdet 

4. Nyhedsbreve og pressemeddelelser fra ESS giver dig løbende ajourføring indenfor dit servicefag 

5. Udviklingen i servicemarkedet går stærkt i øjeblikket. ESS sikrer faglighed og kvalitet! 

Til dig, der skaffer et nyt medlem  

Hvis du ikke selv er ansvarlig for tilmeldingen, 

men har foranlediget at din virksomhed, eller 

en virksomhed du kender, bliver medlem, vil 

du modtage en vingave for din indsats.  

Du skal blot sende en mail til 

ess-sek@teknologisk.dk med dine 

kontaktoplysninger og oplysning om hvem du 

anbefalet. Så sender vi en vingave til dig, når 

vi kan se at tilmeldingen er gået igennem. 

ESS-sekretariatet 

Til dig, der får anbefalet et 

medlemskab 
Hvis du er ansvarlig for virksomhedens 

tilmelding, vil du modtage en vingave, når 

tilmeldingen er gået igennem.  

Du skal blot gå ind på 

www.serviceogenergi.dk  

og foretage tilmelding, hvorefter 

virksomheden vil blive oprettet og du vil 

modtage en vingave, som velkomst. 

ESS-sekretariatet 
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