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Φόρτιση Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων EV

Δίκτυο EV φορτιστών στο Διαδίκτυο
με 95,000 σημεία σε Ελλάδα & εξωτερικό

www.EVziiin.com

Εταιρικοί
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Κερδίστε έξυπνα!
Συνδέστε τον εξοπλισμό σας
με την EVziiin!

Δεδομένα
• Αναμένεται τεράστια αύξηση ηλεκτροκίνησης τη δεκαετία 2020-30.
Οι υπάλληλοι θα θέλουν να φορτίσουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα (EV).
• Φορτιστές που διαχειρίζονται αποδοτικά την ενέργεια.
• Φορτιστές ασφαλείς για ανθρώπους, οχήματα, εγκαταστάσεις.
• 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
υπάλληλο.
• Γεγονός η κρατική υποστήριξη σε φορτιστές μέσω επιδοτήσεων στην
αγορά ηλεκτροκίνητου (EV) οχήματος ή μέσω άλλων προγραμμάτων.
• 90% των φορτίσεων γίνεται σε οικίες και εργασία!
• Το Τμήμα Πωλήσεων και τα στελέχη των εταιριών θα θέλουν να
μειώσουν το κόστος μετακίνησης ή την φορολογία τους!

Ανέβα στην ΙοΤ πλατφόρμα
ηλεκτροκίνησης !

Κέρδη για την Εταιρία

Τι κάνει η EVziiin για εσάς;

Συνεργαστείτε με όποια ηλεκτρική εταιρία ή κατασκευαστή φορτιστών
ή ηλεκτρολόγο θέλετε, και κάνοντας χρήση φορτιστή με ικανότητα δικτύωσης:

• Έχετε τεχνική υποστήριξη απομακρυσμένα από την EVziiin!

• Κερδίστε χρήματα τιμολογώντας το ρεύμα φόρτισης ή κάνετε
παροχές ρεύματος!
• Μειώστε το κόστος μετακίνησης για το Τμήμα Πωλήσεων & τα
Στελέχη σας ως και 80%!
• Μειώστε το κόστος σας για προσωπικό. Η όλη διαχείριση, λειτουργία
& συντήρηση γίνεται απομακρυσμένα!
• Απομακρυσμένη επίλυση στο 80% των θεμάτων!
• Μέγιστη διαθεσιμότητα εξοπλισμού μέσω προληπτικής συντήρησης!
• Μέγιστη άνεση φόρτισης παντού!

• Οι υπάλληλοί σας δεν απασχολούν ανθρώπους σας έχοντας τηλεφωνική
υποστήριξη σε ελληνικά & αγγλικά!
• Αν θέλετε σας προτείνουμε και εξοπλισμό ή στέλνουμε προ-σεταρισμένο
φορτιστή, σας καθοδηγούμε στη σύνδεσή σας, κλπ!
• Έχετε real time & ιστορικά δεδομένα φορτίσεων & συνολικές εταιρικές
χρεώσεις! Δυνατότητα εταιρικών λογαριασμών!
• 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!

www.evziiin.com
Ανέβα στην ΙοΤ πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης !

Εξυπηρέτηση πελατών:

T: 210 220 6170
& 2299 151 480
Εταιρική ευθύνη EVziiin

www.ioas.gr

www.callisto.gr

Παγκόσμιος συνεργάτης
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Προστασία από COVID-19
Ενεργοποίηση φορτιστή
μόνο με το κινητό!
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