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Pół roku energii za pół ceny - unikalna oferta EDF dla
małych i średnich przedsiębiorstw
EDF przygotował specjalną ofertę dla nowych klientów biznesowych – energię elektryczną za pół
ceny przez pierwsze 6 miesięcy umowy. Ta wyjątkowa oferta na polskim rynku jest skierowania
szczególnie do małych firm.
Specjalna oferta sprzedaży energii od EDF wchodzi na rynek z początkiem września wraz z ogólnopolską
kampanią wizerunkową. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomość marki EDF w Polsce oraz
zwiększenie sprzedaży w sektorze MŚP. Oferta EDF jest kierowana w szczególności do małych firm zużywających
do 10MWh energii elektrycznej rocznie.
Oferta EDF to:
• Atrakcyjne ceny w czasie trwania umowy - oszczędności nawet do 25%, w porównaniu z dotychczasowym
sprzedawcą,
• DODATKOWE 50% zniżki dla klientów, przez pierwsze sześć miesięcy trwania umowy
• Prosty proces zmiany dostawcy oraz znakomita obsługa ze strony EDF.
EDF może zapewnić swoim klientom niską cenę energii elektrycznej dzięki należącym do Grupy zakładom
wytwórczym (elektrownia i elektrociepłownie).
- "Naszą ambicją jest, aby pokazać klientom, że dokonując niewielkiej zmiany, jaką jest przejście do EDF, odczują
oni dużą różnicę w zakresie niższych cen, lepszej obsługi i większego wyboru" - powiedział Matthew Nunn,
dyrektor ds. małych i średnich przedsiębiorstw w EDF Polska.
EDF rozpoczął sprzedaż energii do małych i średnich przedsiębiorstw w marcu 2015 r. Do tej pory podpisano
umowy dla ponad 2000 punktów poboru energii, o łącznej zakontraktowanej mocy około 180 GWh. Dużym
zainteresowaniem cieszą się również usługi energetyczne, a w szczególności rozwiązania fotowoltaiczne.
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O GRUPIE EDF W POLSCE
Grupa EDF posiada w Polsce 10% udziału w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego
i zatrudnia ok. 3000 pracowników w całym kraju. Grupa EDF jest też największym zagranicznym inwestorem
w branży energetycznej.
EDF jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło Kraków,
Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń.
EDF posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku.
O GRUPIE EDF
Grupa EDF, to jeden z liderów na europejskim rynku energii, który jest zintegrowanym przedsiębiorstwem
energetycznym, aktywnym we wszystkich obszarach działalności: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja,
zaopatrzenia w energię i handlel. Grupa jest wiodącym producentem energii elektrycznej w Europie. We Francji,
przeważnie pozyskuje energię z elektrowni jądrowych i wodnych, gdzie 97,6% produkcji energii elektrycznej jest
wolna od emisji CO2. Przesyłowych i dystrybucyjnych spółek zależnych EDF we Francji działa 1,285,000 km linii
napowietrznych średniego i niskiego napięcia oraz podziemnych linii elektroenergetycznych i około 100.000 km
sieci wysokiego i bardzo wysokiego napięcia. Grupa jest zaangażowana w dostarczanie energii oraz usług około
37,8 milionów klientów, z czego 28,3 mln we Francji. Grupa wypracowała model skonsolidowanej sprzedaży 72,9
miliardów € w 2014 roku, z czego 45,2% poza Francją. EDF jest notowana na giełdzie w Paryżu i jest członkiem
indeksu CAC 40.

