βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις,
ιδιοκτήτες κτιρίων με δώμα ή στέγη, επαγγελματίες,
αγρότες, ιδιοκτήτες οικοπέδων και αγρών

έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ένα
πολύ υψηλό κέρδος
εάν εμπιστευθούν την τεχνολογία που βασίζεται στην
οικολογία, χρησιμοποιώντας απλώς τις υπάρχουσες
ιδιοκτησίες τους

η ENERGIZE έχει τους καταλληλότερους συνεργάτες
 ο επιχειρηματίας χρειάζεται μόνο την ENERGIZE
 το κατάλληλο νομικό πλαίσιο υπάρχει και πρέπει να το
εκμεταλλευτούμε τώρα!


για πληροφορίες επικοινωνήστε με την ENERGIZE
2121006416-2106108218 / company@energize.gr /
www.energize.gr

μεγάλα οφέλη όχι μόνο για το περιβάλλον και το μέλλον
της γης, αλλά και για όποιους εμπιστευθούν την
τεχνολογία που βασίζεται στην οικολογία και τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

εμπιστευθείτε την energize
η ΔΕΗ πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα, που θα
παράγετε με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, πολύ πιό
ακριβά από όσο χρεώνει τους καταναλωτές της!
γιατί;
μα επί τέλους πρέπει να σταματήσουμε να καίμε
πετρέλαιο και λιγνίτη για να παράγουμε ρεύμα!

εσείς θα βάλετε το 25% της επένδυσης, η Τράπεζα
τα υπόλοιπα και η απόδοση της επένδυσής σας
μπορεί να ξεπεράσει το 20%! (ο υπολογισμός έχει
γίνει για 100kwp σε περιοχή της Νότιας Ελλάδας
και με επιτόκιο δανεισμού 7%). Με εγγυημένη
σύμβαση της ΔΕΗ για αγορά του παραγόμενου
ηλεκτρικού ρεύματος για 20 χρόνια!
αλλά μην καθυστερείτε...
κάθε χρόνο μετά το 2011 η αρχική τιμή του
ρεύματος στη σύμβαση με τη ΔΕΗ θα μειώνεται!

η ENERGIZE σε συνεργασία
με την ExelGroup, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής
φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα
και με τη Solarise, τη γνωστή επιτυχημένη εταιρεία
κατασκευής και συντήρησης φ/β πάρκων,
σας εξασφαλίζει χρηματοδότηση από τη Eurobank
και παραδίδει “turn-key solutions”

η ENERGIZE δραστηριοποιείται στο
χώρο της τεχνολογίας που βασίζεται
στην

οικολογία

συμβάλει

και

στην

φιλοδοξεί

ανάπτυξη

να
των

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη
χώρα μας.
Εσείς

προσφέρετε απλά οροφές ή

κομμάτια

γής

στον

ήλιο

και

απολαμβάνετε μηνιαίο εισόδημα.
Τώρα
αίτηση

αποφασίστε
στη

ΔΕΗ,

να

υποβάλετε

χωρίς

καμία

δέσμευση!
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