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Φόρτιση Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων EV Τμήμα 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δίκτυο EV φορτιστών στο Διαδίκτυο
με 95,000 σημεία σε Ελλάδα & εξωτερικό
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Ανέβα στην ΙοΤ πλατφόρμα 
ηλεκτροκίνησης !

Κέρδη για το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων
Σε συνεργασία με όποια ηλεκτρική εταιρία, κατασκευαστή φορτιστών 
ή ηλεκτρολόγο θέλετε, υιοθετήστε την ηλεκτροκίνηση κάνοντας χρήση 
φορτιστή με ικανότητα δικτύωσης και αποκτήστε:

• Κέρδη από τιμολογήσεις ρεύματος φόρτισης, μειώσεις κόστους 
   μετακίνησης στελεχών & μείωση κόστους διαχείρισης!
• Συμπόρευση με το στρατηγικό πλάνο της εταιρίας καθώς σήμερα η 
   προστασία του περιβάλλοντος είναι στην ατζέντα όλων των εταιριών!
• Διατήρηση ηγετικού προφίλ της εταιρίας! Δυνατότητα να 
   προσελκύσετε & να κρατήσετε τους καλύτερους νέους & υπάρχοντες 
   αντίστοιχα υπαλλήλους ανταποκρινόμενοι στις ευαισθησίες τους!

Δεδομένα
• Αναμένεται τεράστια αύξηση ηλεκτροκίνησης τη δεκαετία 2020-30.
• Οι εργαζόμενοί σας μοιράζονται τις ίδιες περιβαλλοντικές ανησυχίες 
   με εσάς.
• Το 90% των φορτίσεων γίνεται στις οικίες ή στους χώρους εργασίας. 
• Με εκθετικά αυξανόμενη απαίτηση για ενέργεια φόρτισης EV είτε θα 
   τιμολογείτε ρεύμα στους εργαζόμενους είτε θα δίνετε προγράμματα 
   ανταμοιβών.
• Θέλετε να επιτρέψετε στην εταιρία ή στα στελέχη σας να μην 
   επιβαρύνονται με επιπλέον φόρο. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα απλά δεν 
   έχουν έξτρα φορολογία.
• Θέλετε να μειωθεί δραματικά το κόστος κίνησης των Στελεχών & των
   Πωλητών. 
• Θα υπάρχει μεγάλη απαίτηση για φορτιστές ασφαλείς για ανθρώπους, 
   οχήματα, εγκαταστάσεις σύμφωνα με Αρχές Ηλεκτρισμού.
• Τον 21ο αιώνα, η δυνατότητα διασύνδεσης κάθε συσκευής (άρα και 
   φορτιστή) σε δίκτυο μέσω Ίντερνετ είναι απόλυτη ανάγκη. 
• Η επιλογή εγκατάστασης «έξυπνου» φορτιστή (Internet of Things – 
   IoT) έχει πολλαπλά οφέλη για τον εταιρικό χώρο στάθμευσης και τον 
   εργαζόμενο.

Ανθρώπινες δράσεις για 
τους εργαζόμενους!

Με την πλατφόρμα EVziiin!

Τι κάνει η EVziiin για εσάς;
• Η EVziiin έχει τις ίδιες οικολογικές ανησυχίες με εσάς. Επενδύει πάνω 
   στην «πράσινη» ενέργεια!
• Η EVziiin πραγματώνει δικές της δράσεις εταιρικής ευθύνης με χορηγίες 
   προς μια οργάνωση για το περιβάλλον & μια οργάνωση για τη στήριξη 
   ανθρώπων σε ατύχημα!
• Δυνατότητα τιμολογήσεων ρεύματος, μειώσεις κόστους μετακίνησης και 
   μείωση διαχειριστικού κόστους!
• Πλήρη ιστορικά & real time δεδομένα!
• Οι υπάλληλοί σας φορτίζουν σε 95,000 φορτιστές σε Ελλάδα και 
   εξωτερικό χωρίς καθυστέρηση ή ενόχληση ομαλότατα!

Όλα αυτά με μια απλή εφαρμογή κινητού τηλεφώνου!
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Εταιρική ευθύνη EVziiin

Παγκόσμιος συνεργάτης

Ανέβα στην ΙοΤ πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης!

Προστασία από COVID-19
Ενεργοποίηση φορτιστή 

μόνο με το κινητό!
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