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A Photon Energy Group elindítja a B2B eCommerce 

platformot  

Amszterdam/Budapest – 2022. november 23. – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) 

(a továbbiakban: „Photon Energy Group”, a „vállalat” vagy a „vállalatcsoport”) a mai napon bejelentette, 

hogy a Photon Energy Technology CEE (a továbbiakban: „PET CEE”), a vállalatcsoport leányvállalata, 

amely a közép-kelet európai piacokon napenergiával kapcsolatos alkatrészek nagykereskedelmi 

forgalmazásával foglalkozik, elindította B2B eCommerce platformját eshop.photonenergy.com címen. 

 

„Vezető regionális fotovillamosalkatrész-forgalmazóként, 13 éves tapasztalattal ügyfeleink kiszolgálása 

terén, örömmel bővítjük értékesítési csatornánk ökoszisztémáját egy vadonatúj eCommerce platformmal. 

A platform célja, hogy digitálisan átalakítsa a disztribúciós csatornáinkkal való kapcsolattartás módját, 

valamint hogy növelje az átláthatóságot és az üzletkötés egyszerűségét márkapartnereink és ügyfeleink 

számára. Új platformunk kulcsfontosságú stratégiai eleme annak a törekvésnek, hogy megerősítsük a 

fotovillamos modulok, inverterek és akkumulátorok vezető szállítójaként betöltött pozíciónkat a kereslet 

robbanásszerű növekedése idején” – mondta Georg Hotar, a Photon Energy Group vezérigazgatója. 

 

A Photon Energy Group digitális átalakítási stratégiájának részeként a platform célja, hogy kiegészítse a 

hagyományos értékesítési csatornákat, növelje és diverzifikálja a vállalat ügyfélkörét, valamint 

minimalizálja a tranzakciók sebességét és költségeit a fotovillamos rendszerek telepítői számára egy 

felhasználóbarát platformon, amely a nap 24 órájában elérhető. A vállalat meglévő ügyfelei átkerülnek a 

platformra, az új B2B ügyfelek pedig egy egyszerű folyamat keretében, kevesebb mint 24 órán belül 

megkapják a jóváhagyást. 

 

Az új platformot használó B2B ügyfelek számos előnyt élvezhetnek, többek között: 

 

• Megbízható partner: A Photon Energy Technology 2009 óta forgalmaz fotovillamos alkatrészeket, 

és 2020-ban energiatároló rendszerekkel egészíti ki kínálatát.  

• Tier 1. termékek: az ügyfelek széles körben elismert márkák által gyártott termékek nagy 

választékát böngészhetik, a fotovillamos moduloktól és inverterektől kezdve, az akkumulátorokon 

át a kiegészítőkig. A PET CEE a vállalatcsoport saját erőmű-portfóliójának építéséhez is szerez be 

alkatrészeket, így a Tier 1. gyártókkal fennálló hosszú távú kapcsolatára építve 

méretgazdaságossági előnyöket tud kihasználni.   

• Valós idejű készlet- és árinformációk: a platform valós idejű információkat nyújt a termékek 

elérhetőségéről és áráról, valamint az akciós ajánlatokról. 

• Szállítmánykövetés: a megrendelések valós időben nyomon követhetők és visszakereshetők.  

• Éjjel-nappali elérhetőség: az ügyfelek bármikor és bárhonnan rendelhetnek asztali vagy 

mobileszközeiken keresztül. 

 

 

A Photon Energy Groupról – photonenergy.com 

A Photon Energy Group napenergiával és tiszta vízzel kapcsolatos megoldásokat szállít világszerte. A napenergiával kapcsolatos 

szolgáltatásokat a Photon Energy nyújtja; a Photon Energy 2008. évi alapítása óta több mint 120 MWp összkapacitással épített ki és 

helyezett üzembe naperőműveket, saját portfóliójában pedig 91,9 MWp összkapacitással rendelkezik erőművekkel. Jelenleg több 

mint 900 MWp összkapacitású projekteket fejleszt Ausztráliában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániában, és világszerte 

több mint 380 MWp összteljesítményű létesítményekhez nyújt üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat. A vállalatcsoport 

második fő üzletága, a Photon Water tiszta vízzel kapcsolatos megoldásokat kínál, köztük víztisztítási és kármentesítési 

szolgáltatásokat, valamint a kutak és egyéb vízkészletek fejlesztését és kezelését. A Photon Energy N.V., a Photon Energy Group 

holdingtársasága a Varsói, a Prágai és a Frankfurti Értéktőzsdén jegyzett vállalat. A cég székhelye Amszterdamban van, irodái 

Európa-szerte és Ausztráliában is megtalálhatók.  

https://eshop.photonenergy.com/en/
http://www.photonenergy.com/
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