CENTROPOL
Smart řešení znamená, že energie využíváme
maximálně efektivně při zachování veškerého
uživatelského komfortu

KDO JSME
 Přední dodavatel elektřiny a plynu v České republice, sídlo v Ústí
nad Labem, majitelem a jediným akcionářem společnosti je český
podnikatel Aleš Graf
 Obsluhujeme na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem
a institucí
 Dlouhodobě se umísťujeme v první stovce nejvýznamnějších
českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100

 Centropol je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR
Další informace najdete na www.centropol.cz

15 LET JSME ÚSPĚŠNOU FIRMOU

 V roce 2002, kdy jsme svedli tvrdý souboj s gigantem jménem ČEZ jako první prolomili monopol tohoto dodavatele energií
 Byli jsme schopni nabídnout kvalitu ve spojení s bezkonkurenční

cenou
 Měli jsme jasnou bojovou strategii a uspěli jsme!
 Ve fázi expanze jsme získávali desítky tisíc zákazníků
 Fáze raketové expanze skončila – čelíme novým výzvám!

VČEREJŠÍ ÚSPĚCH NEGARANTUJE SKVĚLOU BUDOUCNOST
 Veškeré naše konání musí cílit na zákazníka – jeho
nároky neustále rostou
 Jestliže zákazníka nebudeme schopni naplnit

pozitivními emocemi, úspěch nepřijde
 Musíme nabízet i nová témata a hovořit o věcech, které
mají společenský přesah
 Musíme být společensky odpovědnou firmou, v našem
případě snižovat energetickou náročnost (aniž bychom
pozapomněli na naše obchodní zájmy)

INOVACE - TO JE PRIORITA
 V každém krajském městě jsme otevřeli
zákaznické centrum – musí být stále chytřejší
 Samozřejmostí budou interaktivní displeje zákazníka provedou jednotlivými produkty
 Chytré musejí být webové stránky a call centrum
– dnes 15 tisíc telefonátů/měsíc
 Robotizace bude nevyhnutelným dopadem
dalšího technologického pokroku

INOVACE, PRIORITA, KTERÁ VYTVÁŘÍ NOVÉ VZTAHY
EKOTECHNIK - spolupráce na instalaci střešní fotovoltaické
elektrárny našemu zákazníkovi umožňuje
 snížit účty za elektřinu, teplo, chlazení nebo ohřev vody
 zajistit energetickou nezávislost
 zajistit státní dotaci na pořízení elektrárny (až 100% pořizovací
hodnoty)
ČSOB spolupráce zákazníkovi umožňuje
 exkluzivní pojištění domácnosti specializované na rizika
související s energetickými komoditami (přepětí, zkrat, úder
blesk výbuch plynu)
SERVIS A REVIZE
 spalinových cest a plynových kotlů v zákonem stanovených
lhůtách a asistenční služby v případě havárie

JEDNODUŠE ŘEČENO, MUSÍME BÝT SMART
 Neplatit za energie více než bezpodmínečně musím, aniž
bych rezignoval na své zvyky a pohodlí – to je smart

 Chytře se musejí chovat domácnosti, města, obce,
průmyslové podniky. Chytré musejí být energetické firmy,
které energii produkují a prodávají
 Výzvou je přednosti moderních technologií zprostředkovat i
našim zákazníkům - běžným českým rodinám

 Nabídnout jim možnost optimalizovat vlastní spotřebu
s přihlédnutím k ceně elektřiny a k zátěži pro životní
prostředí

Co je tedy smart?
Neplatit za energie více než bezpodmínečně
musím, aniž bych rezignoval na své zvyky a
pohodlí

SMART PROJEKTY – CHCEME ZNÁT SVÉHO ZÁKAZNÍKA

Musíme poznat

 Potenciál produktu, jeho cílové skupiny
 Bariéra a motivátory, resp. jak je překonávat/využívat
 Retenční sílu
 Jak produkt nabízet, co v komunikaci zdůraznit
 Jak zlepšit jeho srozumitelnost pro nejširší zákaznické spektrum

SMART PROJEKTY – SPOLUPRÁCE S TĚMI
NEJLEPŠÍMI
 Příkladem je společnost Elko EP, přední světový hráč v oblasti domovní a průmyslové
automatizace - pilotní provoz "Centropol eHome"
 Díky smart řešení pomůžeme snížit spotřebu elektřiny na svícení až o 50% a

spotřebu energie na vytápění až o 30 %
 Začínáme chytrou domácností – chytrým spotřebitelem
 Brzy zajistíme topení na dálku - bezdrátové termostatické hlavice měří teplotu v
místnosti a odesílají zprávu do datové platformy
 Na dálku lze měřit a vyhodnocovat spotřebu elektřiny, plynu a vody
 Díky sdíleným datům má dodavatel i odběratel maximum informací
 „business intelligence“ pomůže optimalizovat spotřebu, výběr produktu a…stanovit
ideální cenu

PROČ MOTIVUJEME SPOTŘEBITELE K ÚSPORÁM?
• Nelze limitně snižovat marži k nule - spokojený musí být dodavatel i
odběratel - Win Win přístup musí být naším cílem
• Odběratel vyžaduje kvalitní služby a servis – potřebuje kvalitního a

spolehlivého dodavatele, ne „garážové“ firmy, které tlačí cenu na minimum
(a pochopitelně nejsou schopny je dodržet)
• Cesta vede přes zachování odůvodnitelné marže a efektivní snižování
spotřeby při zachování veškerého komfortu
• Začínáme v domácnostech, protože je to procesně jednodušší
• Chytré město bude součtem chytrých domácností
• Tento rok spouštíme pilot, další rok „zchytříme“ co nejvíce domácností

MĚSTA A OBCE - ÚSKALÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
• Projekty zaměřené na domácnost mohou mít i univerzální využití
• Samosprávy ale nerady soutěží kvalitu služeb, raději soutěží cenu

• Je to jen důsledek zákona o veřejných zakázkách, pojďme diskutovat
možnosti jeho racionalizace
• Úspory až 50 % z nákladů na osvětlení a 30 % z nákladů na topení jsou
dostupné i pro budovy úřadů, školek a škol a dalších nemovitostí ve správě
měst a obcí
• Energetické poradenství, dodávky na míru dle naměřených hodnot z čidel
• Nadstavba v podobě datové platformy - umožní regulovat spotřebu dle
aktuálního počasí, množství světla, počtu lidí v budově apod.

Smart technologie - technologie
budoucnosti i v energetice
Pomohou ušetřit
Pomohou udržitelnému rozvoji

POJĎME SE POZNAT A SETKAT
HLEDEJME ÚSPORY I VE VAŠÍ OBCI

Děkuji vám za pozornost
Aleš Pospíšil
2. března 2018

