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Március 1-től Kárpáti Zoltán marketingszakember az új termékmenedzsere a szövetség Kft-je
által forgalmazott Energiaőr 1.0 szoftvernek. Tavasszal a MÉGSZ egyik szakmai
rendezvénykörútján előadásokat tartott a szoftverről és számos épületgépésszel beszélgetett
róla. Részletek a vele készült interjúból:

- Mennyire ismerik az Energiaőrt az épületgépészek?
- Örömmel tapasztaltam, hogy a szakma nagy része már hallott róla. Ezt a tényt azért tartom
fontosnak, mert a Magyar Épületgépészek Szövetségének többe között az volt a célja a
szoftver megjelentetésével, hogy könnyebbé tegye az épületgépészek munkáját. A
programsorozat alatt a szakemberek közelebbről megismerhették a szoftvert, amelynek
részletesen bemutattam az előnyeit is. A szakma egyre jobban ismeri a programot, a megsz.hu
honlapról mintegy ezerháromszázan töltötték le maguknak a 30 napos ingyenes kipróbálási
lehetőséggel.
- Ön szerint milyen munkát támogat igazán hatékonyan ez a szoftver és mennyire tudják
ezt az épületgépészek?

- A tapasztalatok azt mutatják, hogy legnagyobb előnye a gyors munkavégzés és az egyszerű
kezelhetőség. A kiválasztott épület alaprajzát egyszerűen fel lehet vinni, ezáltal gyorsan
elkészülhet az épület fűtési és hűtési energiaigényének számítása. Ez az épületgépészek
számára nagy könnyebbséget jelent. Ez a gyorsaság és egyszerűség leginkább az árajánlatok
készítéséhez ad segítséget. Én, marketing szakemberként, az ügyfelek meggyőzésében is
látom a szerepét, mert a program a számítási eredményeket látványos diagrammal és
grafikonnal szemlélteti.
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- Tervezőknek vagy kivitelezőknek ajánlja inkább az Energiaőrt?

- Mindkét szakmai csoportnak ajánlom. A tervezők számára azért, mert felgyorsítja az
árajánlatok készítését. Kivitelezők számára talán jobban, mert ők kevesebb szoftvert
használnak, így sokoldalúbban tudják használni ezt a programot, akár egy kazáncsere, vagy
más korszerűsítés esetén is.

- A tavaszi rendezvénysorozaton hányan rendelték meg?

- Néhány hét alatt közel százan rendelték meg a programot. Ez is azt bizonyította, hogy
célszerű, jól használható, könnyű elsajátítani a kezelését. Minden eladásnál fontos tényező az
ár. Elmondhatom, hogy nagyon jó az ár-érték aránya. Az Energiaőr 1.0 program teljes ára 9.800
Ft+ÁFA, kedvezményes ára tanulóknak és nyugdíjasoknak, valamint MÉGSZ tagoknak 4.800
Ft+ÁFA. Sokan kérdezik tőlem, miért ilyen mérsékelt az ára? Erre mindig az a válaszom: ez
nem véletlen, a Magyar Épületgépészek Szövetségének az a célja, hogy minél többen
használják, javítva vele szakmai munkájuk hatékonyságát, színvonalát és pontosságát.
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