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Photon Energy Group spouští online B2B platformu 

Amsterdam/Praha – 23. listopadu 2022 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: 

A1T9KW) (dále jen "Photon Energy Group", "společnost" nebo "skupina") dnes oznámila, že její dceriná 

společnost Photon Energy Technology CEE, působící jako velkoobchodní distributor fotovoltaických 

komponentů na trzích střední a východní Evropy, spustila svou B2B e-commerce platformu na adrese 

eshop.photonenergy.com. 

 

"Jako přední regionální distributor fotovoltaických komponent s 13letou historií poskytování služeb 

zákazníkům v sektoru fotovoltaiky jsme nadšeni, že můžeme do našeho ekosystému prodejních kanálů 

přidat novou platformu pro elektronický obchod. Cílem této platformy je digitálně transformovat způsob, 

jakým spolupracujeme s našimi distribučními kanály, zvýšit transparentnost a usnadnit obchodování pro 

naše partnery a zákazníky. Naše nová platforma je klíčovým strategickým prvkem při posilování naší pozice 

předního dodavatele fotovoltaických modulů, střídačů a baterií v regionu střední a východní Evropy v době 

prudkého růstu poptávky," řekl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group. 

 

Spuštění platformy je součástí strategie digitální transformace skupiny a má za cíl doplnit tradiční prodejní 

kanály, rozšířit a diverzifikovat zákaznickou základnu společnosti a pro instalační firmy urychlit a snížit 

náklady na obchodní transakce na uživatelsky přívětivé platformě, která je dostupná 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. Stávající zákazníci společnosti budou na platformu automaticky migrováni, zatímco noví firemní 

(B2B) zákazníci se mohou snadno registrovat a vyřízení jejich žádosti zabere méně než 24 hodin. 

 

Firemní B2B zákazníci, kteří budou novou platformu využívat, získávají řadu výhod, mezi něž patří např: 

 

► Spolehlivý partner: Photon Energy Technology distribuuje fotovoltaické komponenty od 

roku 2009 a v roce 2020 rozšířila svou nabídku o systémy ukládání energie.  

► Výrobky nejvyšší kategorie Tier 1: zákazníci si mohou prohlédnout nabídku zboží 

vyráběného renomovanými značkami, od fotovoltaických modulů a střídačů až po baterie 

a příslušenství. Photon Energy Technology CEE rovněž nakupuje komponenty pro výstavbu 

portfolia vlastních elektráren skupiny, a může tak využívat úspor z rozsahu na základě 

dlouhodobých vztahů s výrobci zařízení úrovně Tier 1.   

► Informace o skladových zásobách a cenách v reálném čase: platforma poskytuje 

informace o dostupnosti a cenách výrobků v reálném čase, stejně jako o speciálních 

nabídkách. 

► Sledování zásilek: objednávky lze sledovat a dohledávat v reálném čase.  

► Dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: zákazníci mohou objednávat kdykoli a 

odkudkoli prostřednictvím stolního počítače nebo mobilního zařízení. 

 

O Photon Energy Group – photonenergy.com 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává 

prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s 

celkovou kapacitou přes 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, 

Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 900 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a 

monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, 

od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je 

kótována na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě.

http://www.photonenergy.com/


 PHOTON ENERGY GROUP 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

2/2 

 

Kontakt pro média 

Martin Kysly 

Head of Marketing and Corporate Communications 

Tel. +420 774 810 670 

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com 

 

Kontakt pro investory 

Emeline Parry 

Investor Relations & Sustainability Manager 

Tel. +420 702 206 574 

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com 
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