
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ENERGYLINES



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H ENERGYLINES, πιστή στο όραμά της για συνεχή ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας και των καταναλωτών και 
θέλοντας να προσφέρει τις ενεργειακές υπηρεσίες της σε περισσότερες πόλεις της ελληνικής επικράτειας, δημιούργησε 
το 2018 ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων Energylines Centers. 

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της φυσικής της παρουσίας σε όλη την Ελλάδα, η ENER-
GYLINES αναζητά νέους συνεργάτες, οι οποίοι χρειάζεται να διαθέτουν τεχνικές γνώσεις ενεργειακών θεμάτων, γνώσεις 
λιανικής επιχείρησης, παροχής υπηρεσιών, καθώς και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ώστε να ενταχθούν στο δίκτυο 
franchise καταστημάτων. 

To προφίλ των συνεργατών συμπληρώνουν οι τεχνικές και επιστημονικές τους γνώσεις, καθώς και η πρότερη ενασχόλησή 
τους στο χώρο της ενέργειας και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η εμπειρία θεωρείται προσόν επιλογής ανάλογα 
με την περιοχή και την ανάγκη άμεσης εισόδου στην τοπική αγορά. Επίσης, οι συνεργάτες πρέπει να διαθέτουν ένα 
χαμηλό αρχικό κεφάλαιο κίνησης, προθυμία αυτό-απασχόλησης και καλές επικοινωνιακές ικανότητες.

Το Δίκτυο καταστημάτων παίζει στρατηγικό ρόλο στην ανάδειξη της παρουσίας της Energylines σε όλη τη χώρα. Με 
εφόδια την 20ετή εμπειρία, την υψηλή τεχνογνωσία, τις αποκλειστικές συνεργασίες της με κατασκευαστικούς οίκους του 
εξωτερικού, που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, τις στρατηγικές συνεργασίες με τις εταιρείες του Ομίλου Motoroil, για την 
πώληση και χρήση φθηνής ενέργειας, προσφέρει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, με συνεχή παροχή υποστήριξης. 

Μεγάλη σημασία δίνεται, επίσης, στην έννοια της τοπικής κοινότητας και έχει ενεργό ρόλο στις τοπικές δράσεις, 
ενδυναμώνοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. 

1. ΙΔΕΑ
“Το 1ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”
Η ιδέα είναι η τυποποίηση ενεργειακών υπηρεσιών με εγγυημένη και εξασφαλισμένη ποιότητα, πιστοποιημένα και ίδια 
προϊόντα, με τη δύναμη ενός ολοκληρωμένου παρόχου ενέργειας της nrg.

2 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (min σε τ.μ.): 45 τ.μ.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Μικρή

ENTRY FEES: 0€

ROYALTIES: 0%

MARKETING FEES: Χαμηλά

FRANCHISE TRAINING FEES: Χαμηλά

# ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 2

# FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 5



ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών, για να ικανοποιεί πλήρως τον καταναλωτή, 
φροντίζοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια, ώστε να μπορεί να απολαύσει τη ζεστασιά και την άνεση του χώρου του. 
H πρωταρχική συνθήκη ποιότητας ζωής επικεντρώνεται στο σημαντικό ρόλο του χώρου όπου κατοικούν και εργάζονται 
άνθρωποι, σαν τόπο υγείας και άνεσης για τους ίδιους τους ανθρώπους. Η Energylines συμβάλλει στη συνθήκη αυτή, 
δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος.

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Το κατάστημα συνεργάτη απευθύνεται με έναν μοναδικό τρόπο σε ανάγκες της αγοράς και σε πόλεις όπου: α) ξεκινάει 
η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου έχοντας ως όπλο την 20ετή εμπειρία της εταιρείας σε ανάλογα έργα, την 
αποκλειστικότητα διάθεσης δύο λεβήτων αερίου του Ιταλικού κατασκευαστικού οίκου Cosmogas, που αποτελεί lead-
er στην παγκόσμια αγορά και του 1ου Ελληνικού λέβητα αερίου, που κατασκευάζει η Energylines, β) διαμορφώνεται 
η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η προμήθειά της σε χαμηλότερες τιμές συνδυάζεται με υπηρεσίες smart, 
εξοικονόμησης ενέργειας, με εφαρμογές όπως αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό, παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων κλπ., γ) ξεκινάει η ανάπτυξη συστημάτων φόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων και υπηρεσιών που διαμορφώνονται από την ηλεκτροκίνηση, δ) οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στην 
ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, μέσω των επενδυτικών ευκαιριών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
σε συνεργασία με την ελληνικό κράτος, όπως προγράμματα ΕΣΠΑ, με κορμό το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ, ε) είναι 
θεμιτή η συμμετοχή σε μεγάλα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού φορέα (δήμοι, 
τουρισμός, ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα κλπ), όπου ο συνεργάτης μπορεί να επωφεληθεί της υψηλής τεχνογνωσίας, 
αλλά και χρηματοδοτήσεων, που εξασφαλίζει η Energylines.

4. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του χώρου και μοντέρνο design. Ο σχεδιασμός των Energylines Centers χαρακτηρίζεται από 
τη μοναδική αίσθηση που αφήνει στον τελικό καταναλωτή για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, τις υπηρεσίες 
παράδοσης (με το κλειδί στο χέρι), της παρουσίασης τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων. Παράλληλα, βασίζεται στην 
αρμονική και ορθολογική σχέση της Energylines με το περιβάλλον, την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, στοιχεία 
κομβικά για το σύνολο της λειτουργίας της Energylines, καθότι η nrg και ο Όμιλος Motoroil παράγουν ενέργεια και 
επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η Energylines κατασκευάζει έργα ανανεώσιμων πηγών.  

5. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
    • Ενιαία εταιρική ταυτότητα καταστήματος σε πανελλαδικό επίπεδο. Ισχυρά brand names εταιρείας και στρατηγικών     
       συνεργατών (Energylines-nrg-Motoroil).
    • Εξελιγμένη τεχνογνωσία. Πρόσβαση σε πλατφόρμα CRM (Soft1). 
    • Πρόσβαση σε πλατφόρμα Big Data – Internet of things (Smartdhome). 
    • Συνεχή υποστήριξη από την ομάδα πωλήσεων και marketing. 
    • Εφαρμοσμένη διαδικασία ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας). 
    • Ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση.

6. ΟΦΕΛΗ
    • Χαμηλό κόστος συνεργασίας. 
    • Μηδενικά royalty fees. 
    • Μηδενικά entry fees. 
    • Μηδενική συμμετοχή στο εταιρικό διαφημιστικό κόστος. 
    • Ελάχιστη συμμετοχή στο τοπικό διαφημιστικό κόστος. 
 



www.energylines.gr


