Férový dodávateľ energie

Staviame na individuálnom prístupe
Našim zákazníkom ponúkame
možnosť efektívneho hospodárenia
s energiou - optimalizáciou spotreby,
výhodnou cenou samotnej komodity
ale aj vo forme energetického
poradenstva a energetického auditu.

Analyzujeme Vaše doterajšie
prevádzkové náklady, pomáhame ich
znižovať a optimalizovať poplatky za
distribúciu.
Naši zákazníci profitujú z individuálneho
prístupu a z ich aktívnej účasti pri dojednávaní zmluvných podmienok.

Čo nás odlišuje:
• Šetríme vaše peniaze
• Hľadáme optimálne riešenia
• Efektívne komunikujeme a
znížujeme administratívu
• Poskytujeme poradenské služby
a energetický audit
• Prevádzkujeme a servisujeme
energetické zariadenia

Využívame synergie
Našimi zákazníkmi sú
priemyselné firmy, mestské
teplárne, obchodné spoločnosti,
mestá a obce, poľnohospodári,
prevádzkovatelia športových
zariadení, hotelové komplexy,
administratívne a polyfunkčné
budovy, správcovské spoločnosti
atď.

Naše aktivity sú rozdelené do troch štyroch základných oblastí:
• výroba a obchod s elektrinou,
• dodávka elektriny a poradenstvo
koncovým zákazníkom,
• investičná činnosť v energetike,
• výstavba, prevádzka a servis
energetických zariadení.

Na trhu s elektrinou obchodujeme s
najsilnejšími výrobnými a obchodnými
spoločnosťami, ktoré pôsobia na
Slovensku ako aj v zahraničí. Za rok 2010
sme zobchodovali viac ako 1TWh
elektriny. Sme rešpektovaným
partnerom pre spoločnosti ako Slovenské elektrárne / ENEL, ČEZ, ZSE Energia,
ALPIQ, SSE, VSE.

Sme silná energetická skupina
Byť stabilným hráčom na energetickom
trhu si vyžaduje silné finančné zázemie.
Od roku 2007 tvoríme silnú energetickú
skupinu. Zabezpečujeme celý hodnotový
reťazec – projektový inžiniering,
realizáciu, výrobu, obchod a dodávku
elektriny, poradenstvo a úspory energie.

Investične sa podieľame na výstavbe
energetických zdrojov, zabezpečujeme
ich prevádzku a údržbu.
Prevádzkujeme energetický dispečing
pre fotovoltaické elektrárne vrátane ich
prevádzky a servisu.
Realizujeme rekonštrukcie energetických
celkov a energetickej infraštruktúry v SR.

Našu skupinu tvoria firmy:
Pow-en, a. s.
DG Energy, a. s.
NS Slovakia, a. s.
Vupex, a. s.
Servistech, a. s.
En - Servis, s. r. o.
PS - energy, a. s.

Naše zdroje energie
Investujeme do profesionálneho
tímu ľudí,
ktorý je tvorený pracovníkmi
dlhodobo pôsobiacimi
v TOP energetických
spoločnostiach, v oblasti obchodu
s elektrinou a preto je kľúčovým
faktorom pre schopnosť firmy
využívať príležitosti a potenciál na
trhu, z ktorého ťažia naši zákazníci.

V našej bilančnej skupine máme výrobný
zdroj Paroplynový cyklus s inštalovaným
výkonom 80 MW a prevádzkujeme
zdroj 96 MW, čo z nás robí stabilného
a energeticky nezávislého dodávateľa
elektriny.

Investujeme do obnoviteľných zdrojov
energie, čím prispievame k trvale
udržateľnému rozvoju. Hľadáme nové
príležitosti v oblasti výroby energie.

Dodávka elektriny šitá na mieru
Cenovú ponuku pripravujeme na
základe aktuálneho vývoja cien
elektriny na burze a preto vieme
zákazníkom ponúknuť najlepšiu cenu.
Analyzujeme vašu spotrebu energie
z predchádzajúceho obdobia.

Rozložením prevádzkových procesov
vieme dosiahnuť efektívne využite
energie a tým dosiahnuť úsporu
nákladov. Dôležitým faktorom úspor je
optimalizácia distribučných poplatkov.
Monitorujeme distribučnú prevádzku
zákazníka a optimalizáciou rezervovanej
kapacity, kompenzáciou jalovej elektriny
prinášame zákazníkom úspory.

Stále hľadáme rezervy
a priemyselným zákazníkom,
firmám pôsobiacich
v poľnohospodárstve
ponúkame prostredníctvom
našich profesionálov
energetické poradenstvo
a energetický audit, ktorý
je zákazník povinný vykonať v zmysle zákona 476 /2008.

Konáme zodpovedne
S nami získate:
• Stabilného partnera
• Výhodnú cenu energie
• Úspory na optimalizácii
prevádzky
• Energetický manažment

Našimi riešeniami sa hľadáme u
zákazníkov energetickú efektívnosť,
optimalizáciu nákladov na energie
a celkovú prevádzku energetického
manažmentu. K udržateľnému rozvoju
prispievame podporou prevádzky
obnoviteľných zdrojov a podporou
regiónu kde podnikateľsky pôsobíme.

Sme stálym členom Združenia
dodávateľov elektriny (ZDE) - ktorého
záujmom je podporovať rozvoj
konkurenčného prostredia v oblasti
dodávky elektriny koncovým zákazníkom
na území SR.

Férového dodávateľa
energie nájdete:

Centrála:
Pow-en, a.s.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava 2

Pobočka Košice:
Pow-en, a.s.
Szakayho 1
040 01 Košice
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Fax.: +421 2 3222 3910
e-mail: obchod@pow-en.sk
web: www.pow-en.sk
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