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Cho thuê Thông minh: Các cuộc trò chuyện về Hiệu quả Năng 
lượng 
Cho thuê Thông minh đề cập đến bất kỳ hoạt động nào khiến lợi ích của người thuê và chủ nhà 
phù hợp hơn để đạt được các tòa nhà hiệu suất cao, lành mạnh và tiết kiệm năng lượng. 

Cho thuê Thông minh khuyến khích tất cả các bên liên quan trong quá trình cho thuê có các 
cuộc trò chuyện về hiệu quả năng lượng, tính bền vững (bảo tồn nước, không phí phạm, v.v.) 
và hiệu suất của tòa nhà trong quá trình trước khi thuê và lựa chọn địa điểm, đàm phán và xây 
dựng hợp đồng thuê, cũng như công suất sử dụng và vận hành. 

Giảm Chi phí Vận hành 
Chủ nhà và Người quản lý Bất động sản liên quan đến việc cho thuê không gian tiết kiệm năng 
lượng từng có thành tích cải thiện giá trị tài sản thông qua việc giảm chi phí vận hành và tăng 
khả năng giữ chân người thuê. Cho thuê thông minh sẽ cung cấp cho công ty của quý vị sự 
công nhận có giá trị như một công ty hàng đầu trong ngành. Bằng cách tích hợp cho thuê thông
minh vào lề lối kinh doanh của mình quý vị có thể mở khóa giá trị của việc cho thuê không gian 
hiệu quả về chi phí để giúp giảm chi phí tiện ích, thúc đẩy sự hài lòng của người thuê và mang 
lại lợi ích cho lợi nhuận của quý vị. 

Các bước Cho thuê Thông minh dành cho Chủ nhà và Người 
quản lý Bất động sản: 

Quảng bá các tính năng tiết kiệm năng lượng tại bất động sản của quý vị ra
thị trường, bao gồm cả điểm ENERGY STAR®.* 

Đặt ra các tiêu chuẩn hiệu quả được xây dựng từ không gian cho thuê và
truyền đạt các tiêu chí của quý vị cũng như lợi ích của nó cho người thuê 
tiềm năng. 

Đặt đồng hồ điện riêng cho không gian dành cho người thuê để tăng tính 
minh bạch và cung cấp dữ liệu để có thể giúp quý vị nhắm mục tiêu và theo
đuổi các cải tiến về hiệu quả năng lượng. 

Thực hiện, đánh giá và liên tục cải tiến lề lối quản lý năng lượng trong suốt 
quá trình vận hành tòa nhà để thiết lập tính nhất quán nhằm đạt được các 
mục tiêu hiệu quả. 

Bản Cho thuê Thông minh một trang dành cho Chủ nhà 

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Programs-Services/Smart-Leasing-Program
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Build%20Out%20to%20Save%20Money%20-%20Large%20Office.pdf
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Build%20Out%20to%20Save%20Money%20-%20Small%20Office_0.pdf
https://betterbuildingsinitiative.energy.gov/sites/default/files/attachments/top-10-green-leasing-best-practices.pdf
https://www.energystar.gov/buildings/tenants/find_green_space
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/save-energy/engage-occupants
https://www.greenleaseleaders.com/wp-content/uploads/2018/08/Green-Lease-Leaders-Landlords-Reference-Guide.pdf
https://www.imt.org/wp-content/uploads/2019/03/LTEP-Analysis_Why-Landlords-Should-Take-the-Lead-On-Installing-Submeter-Technology.pdf
https://www.energystar.gov/


Denvergov.org/smartleasing 

Các nguồn lực để tìm hiểu thêm:  
• Cho thuê Thông minh như một phương pháp để tuân thủ quy định Energize Denver**
• Các Tòa nhà Tốt hơn của Bộ Năng lượng:

o Xây dựng để Tiết kiệm Tiền - Văn phòng Lớn
o Xây dựng để Tiết kiệm Tiền - Văn phòng Nhỏ
o 10 Lời khuyên Cho thuê Thân thiện với môi trường dành cho Chủ sở hữu Tòa nhà

• ENERGY STAR®* của Cơ quan Bảo vệ Môi trường:
o Tìm Không gian Thân thiện với môi trường
o Thu hút Người cư ngụ

• Công ty Cho Thuê Hàng đầu Thân thiện với môi trường: Hướng dẫn Tham khảo cho Chủ nhà
• Viện Chuyển đổi Thị trường: Tại sao Chủ nhà nên Đi đầu trong việc Lắp đặt Công nghệ Đồng 

hồ điện phụ

*ENERGY STAR là một chương trình chứng nhận các công nghệ và
tòa nhà về hiệu quả năng lượng cao và an toàn cho con người.
Chương trình này được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ điều
hành.

**Energize Denver bao gồm các yêu cầu về hiệu suất, điện khí hóa và 
điểm chuẩn cho các tòa nhà trên 25.000 bộ vuông. 
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Bản Cho thuê Thông minh một trang dành cho Chủ nhà 

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/High-Performance-Buildings-and-Homes/Energize-Denver-Hub
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Build Out to Save Money - Large Office.pdf
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Build Out to Save Money - Small Office_0.pdf
https://betterbuildingsinitiative.energy.gov/sites/default/files/attachments/top-10-green-leasing-best-practices.pdf
https://www.energystar.gov/buildings/tenants/find_green_space
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/save-energy/engage-occupants
https://www.greenleaseleaders.com/wp-content/uploads/2018/08/Green-Lease-Leaders-Landlords-Reference-Guide.pdf
https://www.imt.org/wp-content/uploads/2019/03/LTEP-Analysis_Why-Landlords-Should-Take-the-Lead-On-Installing-Submeter-Technology.pdf
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