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Ostatniego dnia marca w hotelu Marine w Kołobrzegu odbyło się pierwsze z cyklu spotkań
Akademii InspirEco Philips, z zakresu edukacji proekologicznej dla branży hotelarskiej. W
czasie spotkania wręczono statuetki i certyfikaty dla eco hoteli z regionu
zachodniopomorskiego.

Statuetki i certyfikaty otrzymały dwa hotele – hotel Jantar Spa z Kołobrzegu za wdrożenie rozwiązań
energooszczędnych na podstawie przeprowadzonego audytu i spełnienie norm oświetlenia
proekologicznego oraz hotel Baltic Plaza Medi Spa z Kołobrzegu za zastosowanie proekologicznego
oświetlenia w nowym obiekcie.

Około czterdziestu hotelarzy z regionu, którzy byli obecni na seminarium miało możliwość dowiedzieć
się m.in. jak zredukować koszty oświetlenia w obiektach hotelowych oraz jak wykorzystać oświetlenie,
by przyciągnąć gości. Specjalnie dla potrzeb tego projektu powstało logo nawiązujące do inspiracji
ekologicznych w hotelarstwie.

Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatami: Starosty Kołobrzeskiego, Prezydenta m. Kołobrzeg
oraz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. W spotkaniu wzięły również udział władze miasta i
regionu kołobrzeskiego. Firma Philips Lighting Poland SA w ramach projektu InspirEco ufundowała
specjalne vouchery na energooszczędny audyt oświetleniowy dla starostwa powiatowego w
Kołobrzegu oraz urzędu miasta Kołobrzeg.

Ponadto odbyły się także warsztaty dla dyrektorów i kierowników technicznych hoteli, zakończone
certyfikatem Akademii InspirEco Philips. W czasie warsztatów specjaliści Akademii InspirEco Philips
przekazali wiedzę z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń oświetleniowych, podpowiadali, jak
stosować kalkulator oszczędności energii w praktyce oraz pokazali, jak przygotować hotel do audytu
oświetleniowego. Uczestnicy zapoznali się z najnowszą technologią Philips w oświetleniu
wewnętrznym i zewnętrznym dla hoteli. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat Akademii
InspirEco Philips.

Specjalną, inspirującą niespodzianką dla wszystkich uczestników, był pokaz nietypowych, świecących
kreacji przygotowany przez arch. Hannę Michalak, prodziekana Wydziału Architektury Politechniki w
Poznaniu. Studentki Wydziału Architektury zaświeciły dosłownie i w przenośni, z jeszcze większym
blaskiem prezentując wykonane przez siebie stroje.

Akademia InpirEco Philips to projekt adresowany do właścicieli, dyrektorów oraz kierowników
technicznych różnych obiektów hotelowych w wybranych regionach Polski. Jest to cykl spotkań z
potencjalnymi klientami i użytkownikami systemów oświetleniowych Philips, których celem jest
edukacja proekologiczna, dotycząca oszczędzania energii, spełniania norm oświetleniowych, systemów
oświetleniowych, redukcji emisji CO2, modernizacji i bezpiecznej eksploatacji istniejących urządzeń
oświetleniowych oraz edukacji w zakresie projektowania energooszczędnych systemów
oświetleniowych w nowych inwestycjach na bazie gamy produktów Philips. Akademia InspirEco
PHILIPS składa się z dwóch modułów: seminarium i warsztatów. Seminaria są adresowane głównie do
właścicieli i dyrekcji hoteli, a warsztaty są adresowane do specjalistów – kierowników i pracowników
działów technicznych.

Akademia wydaje certyfikaty InspirEco Philips dla osób fizycznych (kadry technicznej), które wezmą
udział w specjalistycznych warsztatach. Akademia przyznaje również certyfikaty InspirEco Philips dla
obiektów, które wdrożyły proekologiczne rozwiązania po przeprowadzonych audytach
energooszczędności na bazie produktów Philips (Eco Hotel). Działania Akademii odbywają się pod
patronatem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Kolejne spotkania planowane są w
następujących miastach : Gdańsk - maj, Warszawa – czerwiec, Kraków – wrzesień, Wrocław –
listopad.
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