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Miért fontos stratégiai szinten kezelni az energia költségeket?
▪ A földgáz és villamos energia egy kötelező költség a vállalat működéséhez.
▪ Az energiadíjban realizálódó megtakarítás vagy elkerült költség beruházás nélkül, a fogyasztás változatlansága mellett megjelenő
költségcsökkenés.

▪ Jellemzően energiahordozónként egyetlen döntés határozza meg a teljes éves eredményességet az energia beszerzés
szempontjából.
▪ A költségek csökkenése egyenes arányosan hat az üzleti eredményre, az így felszabaduló pénzügyi forrásokat további
beruházásokra lehet használni.
▪ A felhasználás hatékonyságát növelve, kisebb fogyasztás mellett is fajlagosan változatlan eredményességet jelentenek az
alacsonyabb energiadíjak.
▪ A felhasználót és az energiakereskedőt ellentétes érdekek mozgatják a szerződéskötés során.
▪ A fogyasztói árak legfőbb meghatározója a nagykereskedelmi piaci mozgás, ami változékony, erre egy nem specializált vállalkozás
nincs megfelelően felkészülve – Napon belül is akár 1-2 HUF/kWh mozgás a piacon!

Az energiabeszerzés stratégiai jelentőségű, kötelező költség, ezért kiemelten fontos szakértő
támogatás a menedzselésében!

Egyedülálló és hatékony megoldás – Minitőzsde energiabeszerzési rendszer
Komplex szolgáltatáscsomag
• Folyamatos energiaszakértői rendelkezésre állás
• Részletes energiapiaci elemzések kéthetente a felületen
• Nem csak egy szoftver, hanem élő, szakmai támogatás a
• Kiértékelt, meghatározott feltételrendszer szerinti ajánlatok
teljes időszak során.
és legfontosabb piaci információk egy helyen.
• Minitőzsde Kereskedői ajánlatok /Offer/
• Egyedi tender lehetőség
• Folyamatos ajánlatkérés publikáció az online felületen, akár
• Koncentrált versenyeztetés indítása a kedvező lokális
17 kereskedő számára.
minimum időszakokban.
• Ellátási szerződés véleményezése az ügyfél védelmében
• Egyedülálló Minitőzsde Villámár /Bid/ opció
• Energetikai szempontú véleményezés a buktatók és
• Lehetőség meghatározott feltételek mentén vételi ajánlatot
kiskapuk kiszűrésével.
tenni.

A teljes szolgáltatáscsomag igénybevételére jogosult minden partnerünk.
A Minitőzsde szolgáltatás közepes- és nagyfogyasztók esetében hatékony energiabeszerzési rendszer,
így eredményességét 100 000 m3 és 500 000 kWh éves fogyasztási mennyiség felett garantáljuk.

Amiért mi vagyunk a megfelelő választás…
• Közel 10 éves energiabeszerzési és energia hatékonyságnövelési tapasztalattal rendelkezünk.
• Független piaci szereplőként működünk a fogyasztói érdekek képviseletében.
• A legeredményesebb beszerzési módszertant fejlesztettük ki partnereink számára, megtartva a hagyományos beszerzési módszerek
előnyeit, ötvözve a leghatékonyabb új irányokkal.
• Teljes piacismerettel és magas szakmai színvonallal teljesítjük az ügyfeleink megbízásait
• Kezelni tudjuk az egyedi elvárásokat, változó igényeket, igazodunk a piaci mozgásokhoz, lehetőségekhez.
• Szolgáltatásunk során az ügyfélnél marad a döntés joga, hogy az elért ár tényleg megfelelő-e, nem kötelező az adott napi legjobb
árat leszerződni, így kivárható az alkalmas pillanat.
• Rejtett költség nincs, mert Önök döntenek a szerződött árról és tudják előre a szolgáltatás díját, így pontosan kiszámítható a teljes
energiaköltség.

Regionális szinten is egyedi szolgáltatáscsomag
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Beérkezett legjobb ajánlat

A második negyedévtől tapasztalható jelentős emelkedés ellenére az év során
több olyan időpillanat is volt, amikor kedvezőbb volt szerződést kötni.

•

A megfelelő ár elérését segíti a regionális szinten egyedi szolgáltatásunk: a
Villámár /Bid/ meghatározása is, mely egy kötelező érvényű vételi ajánlat.

•

Opcionális Kockázatvállalási határsáv /Stop-Loss/ beállítási lehetőség az
áremelkedések kivédésére.

Ajánlati ár elfogadás

Villámár elfogadás

• A már szerződött fogyasztóink 40%a Villámár /Bid/ leütéssel zárt
• 60% volt a Kereskedői ajánlat
/Offer/ elfogadással megvalósult
zárás

Amit nyújtunk ügyfeleink számára…
1. Adminisztrációs költségek minimalizálása
a) 4 hónapos folyamatos ajánlatkérés, piacszondázás során egy ember közel 1 havi munkája váltható ki.
b) A szolgáltatással a szerződéskötési folyamat is leegyszerűsödik.
c) Felmondási folyamat segítése.
d) Last call opció ügyintézés.
e) Reklamációk és kérdések kezelése, tájékoztatások értelmezése, visszajelzések felülvizsgálata.

2. Folyamatos energia szakértői támogatás

a) A Minitőzsde energiabeszerzési rendszer szakértői folyamatos energia szakmai támogatást biztosítanak.
b) Kétheti rendszerességgel részletes energiapiaci riport.
c) Teljes piaci rálátással megvalósuló szerződéskötési támogatás.

3. Rendszeres elemzések az energia árának alakulásáról

a) Villamos energia és földgáz tőzsdei termékek napi mozgásai a felületen.
b) Kétheti rendszerességgel letölthető piaci riport a meghatározó fundamentumok elemzéseivel, árszintekkel, előrejelzésekkel, valamint a kockázatok és lehetőségek
feltárásával.

Amit nyújtunk ügyfeleink számára…
4. A legmeghatározóbb 17 kereskedő meghívási lehetősége az ajánlatkérésekbe
Lehetőség a meghívottak körének megválasztására, energiahordozónként 13-17 potenciális kereskedői partner közül.

5. Az ajánlat elfogadás döntés joga a fogyasztónál marad

a) Nem kötelező az adott napi legjobb áron leszerződni, kivárható az alkalmas pillanat.
b) Végig az ügyfél kezében marad a döntés, akár a Kereskedői ajánlat /Offer/ elfogadásáról, akár a Villámár /Bid/ beállításáról van szó.

6. Beszerzés időzítésével kapcsolatos előnyök maximalizálása
a) Kedvező szerződéskötési időpontok esetén azonnali reagálási lehetőség, az ajánlattételre, ajánlatadásra való várakozás miatt nincs késedelem.

b) Egyediség: Villámár /Bid/ lehetőség. Megfelelő Villámár /Bid – kötelező érvényű vételi ajánlat/ meghatározással a fogyasztóról a kereskedőre kerül a piacfigyelés,
időzítés terhe. Elkerülhető az ajánlattartásból fakadó kockázati prémium.

7. Internet alapú, bárhonnan elérhető, saját fejlesztésű platform (átlátható, egyszerű, gyors)
a) Mobiltelefonról is elérhető, azonnali e-mail tájékoztatás, nem kell az irodában ülni és figyelni az eseményeket.

b) Piaci információk, beérkezett és azonnal kiértékelt, egyforma feltételrendszerű ajánlatok egy helyen.
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