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Η εταιρεία GREENESCO A.E, με βασικούς μετόχους την ATTICA FINANCE και την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον κινεζικό όμιλο SUMEC, μέλος του κρατικών συμφερόντων ομίλου SINOMACH, με
ετήσιο τζίρο άνω των 40 bil. USD. Συνεργαζόμαστε επίσης αποκλειστικά με την εταιρεία VPS, Virtual Power
Solutions, ευρωπαϊκών συμφερόντων εταιρεία , η οποία ειδικεύεται στη μελέτη και υλοποίηση
προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης διαθέτοντας ψηφιακή πλατφόρμα απομακρυσμένης επιτήρησης
και παραμετροποίησης καταναλώσεων, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση.

Χάρη στο μέγεθος, την εμπειρία αλλά και την πιστοληπτική ικανότητά μας, σας προσφέρουμε λύσεις, οι
οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την ταμειακή σας ρευστότητα.   Πιο
συγκεκριμένα, έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε μακροχρόνιες πιστώσεις (αποπληρωμή για εξόφληση
αντίστοιχη της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, απαλλάσσοντάς σας
έτσι από το κόστος της αρχικής επένδυσης

Έτσι, εμπράγματα εγγυόμαστε την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και την παρεχόμενη εγγύηση.
Όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες διεθνείς πιστοποιήσεις.

Προτάσεις Εξοικονόμησης-Παραγωγής Ενέργειας σε Μεγάλες επιχειρήσεις.

 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων LED High Efficiency
 Εξοικονόμηση άνω του 60% χάρη στην υψηλή αποδοτικότητα.
 Μηδενικές ανάγκες συντήρησης.
 Ειδικές προδιαγραφές αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
 Βελτίωση φωτισμού, αποτελεσματικότερη επιτήρηση χώρων, αυξημένη ασφάλεια.
 Δυνατότητες τηλεδιαχείρισης για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

 Συστήματα Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας μεγάλων κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 Εξοικονόμηση έως 14% από τον εξορθολογισμό της χρήσης του υφιστάμενου εξοπλισμού.
 Μελέτες-προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης με αποπληρωμή από την εξοικονόμηση
 Πλατφόρμα απομακρυσμένου ελέγχου  για αποτελεσματικότερη διαχείριση..

 Φωτοβολταϊκά πάρκα, αξιοποίηση προγραμμάτων Νet Μetering,Virtual Net Metering, Ενεργειακές
Κονότητες

Συγκριτικά πλεονεκτήματα GREENESCO:

 Αποκλειστική συνεργασία με μεγάλους ομίλους (SUMEC, SINOMACH, VPS, κ.α.).
 Ανταγωνιστικές τιμές. Απευθείας εισαγωγή από εργοστάσια κατασκευής.
 Αξιοπιστία. Φερεγγυότητα μετόχων εταιρείας (Δ.Ε.Η Ανανεώσιμες – Αttica Bank).  Δυνατότητα

υποστήριξης μακροχρόνιων συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.
 Μακροχρόνιες εγγυήσεις προϊόντων.
 Δυνατότητα υποστήριξης μελέτης και υλοποίησης ολοκληρωμένων προτάσεων εξοικονόμησης-

παραγωγής ενέργειας σε ενιαίο έργο.
 Μεγάλη Πιστοληπτική Ικανότητα η οποία μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα έργα σε πολλές

εγκαταστάσεις συγχρόνως.



Τα φωτιστικά μας προσφέρουν:

o Μέγιστη εξοικονόμηση

o Μεγάλο χρόνο ζωής (βάσει πιστοποιημένων μετρήσεων)

o Σταθερή χρωματική απόδοση (πιστοποιητικά MACADAM) μέχρι το τέλος της ζωής τους

o Χωρίς ακτινοβολία UV ( η οποία κουράζει τα μάτια, καταστρέφει υφάσματα, πίνακες )

o Χωρίς τοξικότητα (δεν περιέχουν υδράργυρο και άλλα τοξικά υλικά)

o Προστασία του περιβάλλοντος (μικρή κατανάλωση, μεγάλη διάρκεια ζωής)

o No Flickering drivers

Smart Energy Monitoring and Management

o Δραστικός περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας στην επιχείρησή σας.
o Διάγνωση της ενεργειακής κατανάλωσης και καταγραφή κάθε σπατάλης σε πραγματικό χρόνο.
o Καταγραφή υφιστάμενου προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης, δυνατότητα άμεσων αποτελεσματικών

προτάσεων για αποφυγή σπατάλης και επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας.
o Απομακρυσμένος έλεγχος της κατανάλωσής σας.
o Βελτίωση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης και
o εξασφάλιση της μέγιστης ενεργειακής αποδοτικότητας.
o Περιορισμός λειτουργικού κόστους επιχείρησης.
o Δυνατότητα ακριβέστερων προβλέψεων μελλοντικού

o κόστους ενέργειας.
o Ανάδειξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
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