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A fenntarthatóság az E.ON nemzetközi és hazai csoportjának egyaránt stratégiai alapja és  

olyan értéket jelent az E.ON számára, mely minden cselekedetünket inspirálja. Fenntartható 

módon, fenntartható termékeket kínálunk, szolgáltatásainkat a legmodernebb technológiákra 

alapozva folyamatosan fejlesztjük. 

A zöld energiától kezdve az elektromos autózáson át az okos otthonokig minden arról szól, 

hogy ügyfeleinket segítsük egy zöldebb, kisebb környezeti terhelésű életmód és egy magasabb 

energiahatékonyságú és energia megtakarítással járó működés irányába.

Innovatív energia
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Évtizedes, széles körű piaci tapasztalattal végezzük a napelem rendszerekkel kapcsolatos 

teljeskörű ügyintézést és telepítést. Segítjük ügyfeleinket abban, hogy hozzájáruljanak egy 

fenntarthatóbb jövő megvalósításához.

A célcsoportunk körében már ismert az E.ON Solar szolgáltatás, így nem ismertség növelés a 

cél, hanem arról kell meggyőzni őket, hogy ha napelemet szeretnének, akkor minket 

válasszanak. 

E.ON Solar
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Probléma
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Mert hosszú távon gondolkozunk. Hiszünk abban, hogy közös erővel, együtt tehetünk a jövőért 

és a holnapért. Ahogy az elmúlt 20 évben is itt voltunk, itt leszünk ügyfeleink mellett ebben a 

szebb jövőben is. A napelem egy hosszútávú befektetés, olyan partnerrel érdemes belevágni, 

aki megfelelő szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkezik és biztosan számíthatunk rá a 

telepítést követően is.

Miért lenne hiteles ebben a 
témában egy cég, aki abból él, hogy 
áramot értékesít?
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Feladat
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Mutassátok meg egy filmben: 
ha jövő, akkor napelem, 
ha napelem, akkor E.ON*

* az összes napelemes stockot láttuk már, ami fellelhető az Interneten.**
** ez nem jelenti azt, hogy nem használhattok stockot
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