
Η WATT+VOLT είναι ο κορυφαίος πάροχος ενέργειας με το 
μεγαλύτερο δίκτυο φυσικών καταστημάτων, μετρά περισσότερα 
από 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ηπειρωτική και 
νησιωτική και περισσότερους από 180.000 πελάτες.

Από το 2011, κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ το 2015 έλαβε και 
Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου, μια δραστηριότητα που έθεσε 
σε εφαρμογή το 2018.

Η WATT+VOLT προμηθεύει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, 
οργανισμούς και νοικοκυριά και προσφέρει σημαντικές 
ανταγωνιστικές εκπτώσεις μέσα από τα προγράμματά της. 
Παράλληλα, στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας καινοτόμων 
υπηρεσιών και λύσεων Internet of Things (IoT) για τη μέγιστη 
ικανοποίηση του πελάτη.

Η εταιρεία έχει ισχυρή δραστηριοποίησή στις διεθνείς αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας, ως εγγεγραμμένη και πραγματοποιώντας 
συναλλαγές στα ακόλουθα διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας: 
European Energy Exchange (EEX) – Γερμανία, Gestore dei Mercati 
Energetici (GME) – Ιταλία, Hungarian Power Exchange (HUPX) – 
Ουγγαρία και Independent Bulgarian Energy Exchange (IBEX) – 
Βουλγαρία. Οι Financial Times πρόσφατα την έβαλαν στη λίστα των 
1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, 
δίνοντάς της την πρωτιά ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 
την 204η  θέση συνολικά στην Ευρώπη. Το 2019, χάρη στη 
διαφοροποιημένη Στρατηγική Ανάπτυξής της, η εταιρεία 
αναδεικνύεται εθνικός νικητής στα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά 
Βραβεία, ενώ λίγα χρόνια πιο πριν, το Χρηματιστήριο του Λονδίνου 
την βάζει στις 1000 Εταιρίες που εμπνέουν την Ευρώπη, “1000 
Companies to Inspire Europe”.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της εταιρείας αποδεικνύεται 
διαρκώς, αφού επεκτείνει στρατηγικά το δίκτυο των φυσικών της 
καταστημάτων, θεμελιώνει ως βασική της αρχή τη φιλική και άμεση 
επικοινωνία με το κοινό και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
και προϊόντα για κάθε ανάγκη. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά μπορούν 
να βρουν την ενεργειακή λύση που ταιριάζει στη δική τους μοναδική 
περίπτωση και να επωφεληθούν, εξοικονομώντας χρήματα και 
ελέγχοντας την κατανάλωσή τους με έξυπνους τρόπους. 
Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών για μία πιο 
οικολογική συμπεριφορά αποτελεί πρωταρχικό στόχο και γι' αυτό 
εισέρχεται δυναμικά και στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την εταιρική 
ιστοσελίδα watt-volt.gr ή καλέστε στο 183 83.

https://www.watt-volt.gr/liberty-max/
https://www.watt-volt.gr/services/energy-services-solutions/emobility/chargespot/
https://www.watt-volt.gr/customers-support/stores/
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