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Photon Energy Group lansează platforma de comerț 

electronic B2B  

Amsterdam/Bucureşti – 23 noiembrie 2022 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) 

(„Photon Energy Group”, „Compania” sau „Grupul”) a anunțat astăzi că Photon Energy Technology CEE 

(„PET CEE”), filiala Grupului dedicată distribuției angro a componentelor de tehnologie solară pe piețele 

CEE, și-a lansat platforma de comerț electronic B2B la adresa eshop.photonenergy.com. 

 

„În calitate de lider regional în distribuția de componente fotovoltaice, cu vechime de 13 ani în deservirea 

clienților, suntem încântați să adăugăm o platformă nou-nouță de comerț electronic la ecosistemul nostru 

de canale de vânzări. Platforma își propune să transforme digital modul în care ne implicăm în canalele de 

distribuție și să crească transparența și ușurința în afaceri pentru partenerii și clienții noștri de marcă. Noua 

platformă este un element strategic esențial în consolidarea poziției noastre ca furnizor de top de module 

fotovoltaice, invertoare și baterii în CEE, într-un moment de creștere explozivă a cererii”, a declarat Georg 

Hotar, CEO al Photon Energy Group. 

 

Ca parte a strategiei de transformare digitală a Photon Energy Group, platforma își propune să completeze 

canalele tradiționale de vânzări, să crească și să diversifice baza de clienți a Companiei și să reducă la 

minimum viteza și costurile tranzacțiilor pentru instalatorii FV pe o platformă ușor de utilizat, disponibilă 24 

de ore din 24, 7 zile din 7. Clienții existenți ai Companiei vor fi migrați către platformă, în timp ce noii clienți 

B2B se pot îmbarca într-un proces ușor, cu aprobări ce durează mai puțin de 24 de ore. 

 

Clienții B2B care utilizează noua platformă se vor bucura de o multitudine de beneficii, printre care: 

 

• Partener de încredere: Photon Energy Technology distribuie componente fotovoltaice din 2009, 

adăugând sisteme de stocare a energiei la oferta sa din 2020.  

• Produse de nivelul 1: clienții pot parcurge o gamă largă de articole produse de mărci recunoscute 

pe scară largă, de la module fotovoltaice și invertoare la baterii și accesorii. PET CEE 

achiziționează, de asemenea, componente pentru construirea propriului portofoliu de centrale 

electrice al Grupului și, prin urmare, poate stimula economiile la scară pe baza relației sale de 

lungă durată cu producătorii de nivel 1.  

• Informații în timp real despre stocuri și prețuri: platforma oferă informații în timp real cu privire 

la disponibilitatea și prețurile produselor, precum și oferte speciale. 

• Urmărirea expedierilor: comenzile pot fi urmărite în timp real.  

• Disponibilitate non-stop: clienții pot comanda oricând, de oriunde, de pe desktop sau de pe 

dispozitivele mobile. 

 

 

Despre Photon Energy Group – photonenergy.com 

Photon Energy Group furnizează energie solară și soluții de apă curată în întreaga lume. Serviciile sale de energie solară sunt 

furnizate de Photon Energy; de la înființarea sa în 2008, Photon Energy a construit și a pus în funcțiune centrale solare cu o capacitate 

combinată de peste 120 MWp și are centrale electrice cu o capacitate combinată de 91,9 MWp în portofoliul său propriu. În prezent, 

aceasta dezvoltă proiecte cu o capacitate combinată de peste 900 MWp în Australia, Ungaria, Polonia și România și oferă servicii de 

operare și întreținere pentru peste 380 MWp la nivel mondial. A doua companie importantă a grupului, Photon Water, oferă soluții de 

apă curată, inclusiv servicii de tratare și remediere, precum și de dezvoltare și gestionare a puțurilor și a altor resurse de apă. Photon 

Energy N.V., compania holding pentru Photon Energy Group, este listată la bursele din Varșovia, Praga și Frankfurt. Compania are 

sediul central în Amsterdam, cu birouri în Europa și în Australia.  

 

https://eshop.photonenergy.com/en/
http://www.photonenergy.com/
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Contact mass-media 

Martin Kysly 

Șef Marketing și Comunicare Corporativă 

Tel. +420 774 810670 

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com 

 

Contact Relații cu Investitorii 

Emeline Parry 

Director Relații cu Investitorii și Sustenabilitate 

Tel. +420 702 206574 

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com 
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