H WATT+VOLT «φώτισε» για 4η
συνεχή χρονιά τη ΔΕΘ
Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο η WATT+VOLT συμμετείχε στην 84η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε 7-15
Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της πόλης. Η παρουσία
της εταιρείας, ως καινοτόμου και ολοκληρωμένου παρόχου
ενέργειας, ήταν για ακόμα μια χρονιά αισθητή, προσελκύοντας
χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες της φετινής έκθεσης.
Η ΔΕΘ, στην οποία παραδοσιακά αναδεικνύονται νέες τεχνολογίες
και καινοτόμες πρακτικές των επιχειρήσεων συμβάλλοντας στην
ανάπτυξή τους, εστίασε φέτος σε καινοτόμες λύσεις με στόχο την
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω «καθαρών» τεχνολογιών και πιο
συγκεκριμένα με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η παρουσία της WATT+VOLT
Στο πλαίσιο αυτό, η WATT+VOLT ενημέρωσε τους επισκέπτες του
περιπτέρου της για τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία «Net
Metering», παρουσιάζοντας το πιο ολοκληρωμένο σύστημα
αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό που έχει αναπτύξει για
τους πελάτες της.
Η εταιρεία αναλαμβάνει το σύνολο του έργου της εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών συστημάτων δίνοντας τη δυνατότητα στους
καταναλωτές να παράγουν οι ίδιοι το ηλεκτρικό τους ρεύμα,
αξιοποιώντας αποκλειστικά την «πράσινη» ενέργεια, και μέσω
συμψηφισμού να εξοικονομούν χρήματα.
Το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
WATT+VOLT ενημέρωσε τους επισκέπτες της έκθεσης για όλες τις
νέες υπηρεσίες και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που είναι
διαθέσιμες.
Συγκεκριμένα, με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής
χρονιάς, η εταιρεία λάνσαρε την νέα προσφορά “POWER START” για

τους νέους οικιακούς πελάτες της, μαθητές ή νέους φοιτητές,
αλλά και τους γονείς τους, προσφέροντας μοναδικές εκπτώσεις
στο ρεύμα τους, καθώς και τη δυνατότητα να κερδίσουν πλούσια
δώρα μέσω του διαγωνισμού που το συνοδεύει, με τον μεγάλο
νικητή να διεκδικεί ένα ολοκληρωμένο σετ γραφείου.
Επιπρόσθετα, με το νέο πρόγραμμα “Energy Care” η εταιρεία
φροντίζει ώστε οι οικιακοί αλλά και οι επαγγελματικοί πελάτες,
να απολαμβάνουν 35% έκπτωση στο ρεύμα τους με χρέωση
χαμηλότερη από τη νυχτερινή, δωρεάν τεχνική βοήθεια στο σπίτι
ή τον επαγγελματικό τους χώρο αλλά και δωρεάν υπηρεσίες υγείας
με την κάρτα υγείας Med+ της WATT+VOLT.
Οι εκπλήξεις και η γιορτινή διάθεση δεν έλειψαν ούτε φέτος από
το περίπτερο της WATT+VOLT, το οποίο φιλοξένησε τον «Τροχό της
Τυχερής Ενέργειας», ο οποίος χάριζε πληθώρα δώρων.
Τέλος, η WATT+VOLT πραγματοποίησε ένα ακόμη παιχνίδι στον
εξωτερικό χώρο της έκθεσης, τη «Μπασκετική Τρίλιζα», όπου
μικροί και μεγάλοι κλήθηκαν να μονομαχήσουν για να επιδείξουν
την ικανότητά τους στις βολές.

