Φόρτιση Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων EV

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ &
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
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GEA SOLUTIONS ΕΠΕ
Θέση Πάτημα, ΒΙ.ΠΕ. Καλυβιών Αττικής, 19010
Τ: +30 2299 151 480, customercare@evziiin.com
www.EVziiin.com

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

Affiliate to INNVESTIO BV, The Netherlands

www.EVziiin.com

Δεδομένα

Εταιρική ευθύνη EVziiin©

• Αναμένεται τεράστια αύξηση ηλεκτροκίνησης τα έτη 2020-30
στην Ελλάδα.
• Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση θα εκτοξευτεί στην Ελλάδα.
• Είναι ήδη εξαιρετικά ανεπτυγμένη σε χώρες που αποτελούν
δεξαμενές τουριστών για την Ελλάδα όπως ΗΠΑ, Δυτική και
Βόρεια Ευρώπη, Κίνα, Αυστραλία κλπ.

Παγκόσμιος συνεργάτης

• Ο υψηλός ανταγωνισμός στο χώρο των ξενοδοχείων και της
διασκέδασης είναι δεδομένος.
• Η εμφάνιση του COVID-19 εντείνει τον ανταγωνισμό.

Ευαισθησία για COVID-19
Ενεργοποίηση φορτιστή
μόνο με το κινητό!

• Τον 21ο αιώνα όλες οι συσκευές διασυνδέονται (internet of
things, IoT)

Σημασία για Χώρους Φιλοξενίας και Διασκέδασης
• Ανάγκη για διαφοροποίηση από ανταγωνισμό!
• Απαίτηση για νέες παροχές προς πελάτες!
• Ενδιαφέρον για προσέλευση περισσότερων επισκεπτών!
• Τεράστιο ενδιαφέρον και για περισσότερους τουρίστες!
• Χωρίς να απασχολεί προσωπικό ή επενδύσεις τοπικά!
• Να φορτίζει και να πληρώνει απλούστατα ο πελάτης σας!
• Να παίρνετε τα χρήματά σας απλά και εύκολα χωρίς έξτρα
λογισμικά ή συνδέοντας περίπλοκα συστήματα!

Διαφοροποιηθείτε,
ανταγωνιστείτε,
κερδίστε!

Τι προσφέρει η EVziiin©;

Τι κερδίζετε από την EVziiin©;

• Διασύνδεση των φορτιστών σας (ΙοΤ)! Γιατί να εγκαταστήσετε
«τυφλό» ή «χαζό» εξοπλισμό;
• Τιμολογεί τους πελάτες σας & σας αποδίδει τα χρήματα! Γιατί
να έχετε επιπλέον κόστη με επιπλέον λογισμικό & διασυνδέσεις;

• Υψηλή ικανοποίηση του πελάτη σας! Σας έρχονται τουρίστες
από πάνω από 50 πλατφόρμες του εξωτερικού ή Έλληνες
πελάτες που μπορούν να φορτίζουν σε 95,000 σημεία σε
Ελλάδα και εξωτερικό.

• Επιλύει την πλειονότητα των θεμάτων λειτουργίας
απομακρυσμένα! Αντέχετε να μην έχετε μέγιστη διαθεσιμότητα
εξοπλισμού;

• Έντονη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό!
• Μέγιστη διαθεσιμότητα εξοπλισμού με απομακρυσμένη
παρακολούθηση, διαχείριση, λειτουργία & υποστήριξη!

• Έχετε απομακρυσμένη δίγλωσση υποστήριξη των πελατών σας!
Θέλετε καλή εξυπηρέτηση, σωστά;

• Κανένα κόστος σε επιπλέον λογισμικό για τα συστήματά σας!

• Διαθέτει παγκόσμιο συνεργάτη που διασυνδέει 95,000 σημεία
σε Ελλάδα & εξωτερικό! Θέλετε να σας ξέρουν στο εξωτερικό,
σωστά;

Συνεργαστείτε με όποιο προμηθευτή ενέργειας, όποιο
κατασκευαστή φορτιστή ή όποιο ηλεκτρολόγο επιλέξετε!

• Κανένας διαχειριστικός εφιάλτης! Εισπράττει και σας αποδίδει
τα χρήματα χωρίς περιπλοκές!
• Απλότητα! Σας συμβουλεύουμε σε κάθε βήμα. Σύνδεση με
την EVziiin© σε χρόνο μηδέν!

Όλα αυτά στον υπολογιστή σας και σε μια εφαρμογήκινητού
για τους πελάτες σας! Ψάξτε μας στο iOS & στο ANDROID!

