
Integrált energetikai megoldásainknak köszönhetően segítséget nyújtunk a 
költségek szabályozásában, az energetikai rugalmasság növelésében és a 
fenntarthatóbbá válás folyamatában.

Egyensúly Földünk fenntarthatósága 
és az üzleti igények között –  
Mi segítünk megtalálni

• Energetikai fejlesztések 
finanszírozása, a projekt komplexitás 
felszámolása

• Energiahatékonyság fokozása az 
üzleti célok eléréséhez

• Csökkenő és kiszámítható 
energiaköltségek

• Versenyképesség növelése az 
energiastratégián keresztül

• A folyamatos energiaellátás 
biztosítása a hálózattól való 
kitettség csökkenése

• Megbízható energetikai 
infrastruktúra kialakítása

• A gazdasági kockázatok megelőzése, 
hatékony kezelése 

• A jogszabályoknak való megfelelés 
fenntartása

• A fenntartható energiastratégia 
meghatározása és megvalósítása

• Integrált energetikai megoldásokkal a 
fenntartható üzleti fejlődés 
felgyorsításáért

• Áttérés megújuló energiaforrásokra, a 
nettó zéró kibocsátás felé

• Az energetikai megoldások környezetileg 
fenntartható alkalmazása

Energia a teljesítményhez
Növelje hatékonyságát, csökkentse 

költségeit és optimalizálja a 
szervezet energiaellátását

Energia a rugalmassághoz
Óvja meg vállalkozását az üzleti 

kockázatoktól integrált energetikai 
megoldásokkal

Energia a fenntartható 
jövőhöz

Helyezze a szervezet működésének 
fókuszába az üzleti fenntarthatóságot

Miért a Centrica Business Solutions?

Segítünk a szervezeteknek fenntartható vállalkozássá válni, és ezáltal 
alkalmazkodni a változó világhoz, hogy megtalálják benne a fejlődés 
lehetőségét.

Munkatársaink szakértelmét és tapasztalatát  összekapcsolva innovatív 
megoldásokkal, technológiákkal és szolgáltatásokkal hosszú távú 
energiastratégiát dolgozunk ki szervezetek számára. 

Energiaszolgáltatások és energetikai megoldások széles portfóliójával 
rendelkezünk, amelyek növelik a hatékonyságot, fokozzák a rugalmasságot 
és csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, így előremozdítva a nettó zéró 
célkitűzések elérését.

Erős nemzetközi jelenléttel és globális energiaszolgáltatói háttérrel 
rendelkezünk. Több, mint 6400 telephelyen, 34 országban nyújtunk 
támogatást Partnereinknek. 

6400 

5GW 18,2 Mrd

300+ 
ügyfélnél vagyunk 
jelen világszerte

rugalmas eszköz van 
kezelésünkben

GWh tiszta energiát 
állítunk elő napelemes 

berendezésekkel

adatpontot mérünk 
havonta
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Energiahatékonyság

Centrica Business Solutions Egyensúly Földünk fenntarthatósága és az üzleti igények között – Mi segítünk megtalálni

További információkért kérjük, forduljon hozzánk bizalommal:
w centricabusinesssolutions.hu 
e centricabusinesssolutions.hu@centrica.com
t +36 20 284 9970

centricabusinesssolutions.hu

Energiahatékonyság Napenergia, akár
PPA konstrukcióval

(energiavásárlási megállapodás)

Üzemeltetés és karbantartásAdat és analitika,
betekintés az energiafelhasználásba 

Finanszírozási megoldások
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Kombinált hő- és 
villamosenergia
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