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a

InIn August 2012,

obtinut licenta de furnizare energie electrica, in prezent detinand un
portofoliu variat de clienti, cu locuri de consum atat in Bucuresti cat
si in restul tarii, avand activitati de consultanta, trading si furnizare,
cu scopul de a satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai.
Obiective generale urmarite in vederea desfasurarii activitatii in domeniul energiei, se
concretizeaza in :
I.

Îmbunatatirea

continua

managementului
conformitate

calitatii
cu

a
în

standardele

nationale si internationale în
domeniu.
II.

Orientarea spre client în scopul
cresterii satisfactiei acestuia si a
îmbunatatirii continue a relatiei
cu clientul.

III.

Dezvoltarea si generalizarea unui
sistem integrat de management performant, adecvat mediului de afaceri al companiei.

IV.

Prezentarea companiei catre partenerii de afaceri ca fiind un furnizor de servicii energetice
competitiv în domeniul energiei electrice, care ofera servicii de calitate, este dinamic si în continua
dezvoltare.
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Energie pentru afaceri
Energia este motorul dezvoltării economice şi sociale, elementul indispensabil al vieţii, pe care însă fiecare
dintre noi trebuie să şi-o asume responsabil, mereu privind spre viitor.

Eficienţă energetică
Eficienţa energetică este actualmente unica condiţie
pentru

însăşi

dezvoltarea

oricărei

companii

responsabile faţă de mediul înconjurător, dar şi faţă
de afacerea în sine. Este practic imposibil să ne mai
gândim la viitorul economic al unei companii fără să
începem chiar astăzi să fim eficienţi.

Servicii Tehnice
Serviciile tehnice conexe activităţii de furnizare sunt
indispensabile pentru menţinerea siguranţei instalaţiilor de
utilizare sau pentru realizarea unor lucrări specifice.
Echipele tehnice sunt specializate în instalaţii industriale şi
au fost selecţionate pe baza recomandărilor.
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Management parte responsabilă cu echilibrarea (PRE)
Electricitatea este parte din viitorul nostru energetic.
Doar o companie care este permanent atentă la
optimizarea costurilor sale poate păstra echilibrul dintre
a fi profitabil şi a fi responsabil. Ca parte din sistemul
responsabil cu echilibrarea, orice companie va înţelege
că primul pas este fie să delegaţi această responsabilitate
unui PRE.

Management de risc
Riscul de fluctuaţie a preţului pentru gazul de import
poate fi controlat, astfel încât influenţa lui asupra
companiilor să fie minimă. Managementul de risc, în
funcţie de piaţă şi profilul de consum, este esenţial
pentru creşterea vizibilităţii asupra bugetelor.

Ce trebuie să aveţi în vedere când doriti sa schimbati furnizorul de energie :
•

preţ transparent, pe MWh;

•

termene flexibile de plată, stabilite prin negociere cu dumneavoastră;

•

preţ constant al energiei active, pe toată durata contractului;

•

consiliere şi asistenţă în gestionarea contractului cu distribuitorul de electricitate;

•

facturi detaliate şi transparente.
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Urmăriţi atent aceste aspecte şi compania dumneavoastră se va bucura de 3 avantaje esenţiale
pentru profitabilitate durabilă:
•

preţ competitiv;

•

calitate şi siguranţă în furnizare;

•

predictibilitate şi control al costurilor lunare.
Astăzi, analiştii noştri propun oferte de electricitate personalizate în funcţie de specificul activităţii, pe
baza analizei de proces realizată alături de specialiştii dumneavoastră în energetică.

Cu stima,
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Departament Furnizare Energie Electrica
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