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Κάνε την καλύτερη
επιλογή για την
επιχείρησή σου.

Το Aftonomo by Eunice, είναι η καινοτόμος
λύση για να κάνεις την επιχείρησή σου
ενεργειακά ΑΥΤΟΝΟΜΗ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ. Μόνο
με ένα σύστημα, που παράγει, αποθηκεύει &
διαχειρίζεται έξυπνα την πράσινη, καθαρή
ενέργεια!

ΜΕ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ AFTONOMO,
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΩ ΕΝΑΝ
ΑΚΟΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ.

Με έξυπνες IoT συσκευές & cloud πλατφόρμα
διαχείρισης που ενσωματώνει τεχνητή
νοημοσύνη, το Aftonomo σου δίνει τον πλήρη
έλεγχο της επιχείρησής σου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Iδιοκτήτης επιχείρησης.

.

Οικονομικό
όφελος
•

•
•

Μείωση στο σύνολο του
λογαριασμού ηλεκτρικής
ενέργειας
Μείωση εξόδων μετακίνησης
Μελλοντική δυνατότητα
επιπλεόν κέρδους από πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας

aftonomo@eunice-group.com

.

Ολοκληρωμένη
διαχείριση
•

•

•

Απομακρυσμένη παρακολούθηση
της διακίνησης ηλεκτρικής
ενέργειας σε πραγματικό χρόνο
Απομακρυσμένος έλεγχος
συσκευών, εύκολα μέσω
εφαρμογής για smartphones
Bελτιστοποίηση της λειτουργίας
του συστήματος

.

Αυτονομία &
ανεξαρτησία
•
•

Έως 100% αυτόνομη
λειτουργία
Ηλεκτροδότηση ακόμα και σε
καταστάσεις blackout
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AFTONOMO BY EUNICE

Ολοκληρωμένη λύση
πραγματικής ενεργειακής
αυτονομίας & ανεξαρτησίας,
μόνο με ένα σύστημα!
Διαχειρίσου πλήρως την ενέργεια που παράγεις, αποθηκεύεις και
καταναλώνεις και γίνε ενεργειακά ανεξάρτητος. Η επιχείρησή σου έχει
ρεύμα ακόμα και όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση από το δίκτυο.

Ανεμογεννήτρια

Ηλεκτρικά
οχήματα

Φωτοβολταϊκά
πάνελ

Συστήματα
στήριξης

Αποθήκευση

Μετατροπείς
ισχύος

.
.
.

ΕΞΥΠΝΟ
ΕΥΕΛΙΚΤΟ
ΕΝΙΑΙΟ

Διαχείριση
ενέργειας

Εξασφάλισε τη χρηματοδότησή σου, μείωσε τα μηνιαία σου έξοδα σε ηλεκτρικό
ρεύμα & ενίσχυσε το προφίλ σου ως “πράσινη επιχείρηση”.
Σε συνεργασία με τη We Energy, το ΜΟΝΑΔΙΚΟ παροχο 100% καθαρής,
πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, έχεις τη δυνατότητα να εφαρμόσεις
το σύστημα Αftonomo στην επιχείρησή σου, εξασφαλίζοντας
προνομιακή χρηματοδότηση. Αξιοποίησε αποδοτικά την πράσινη,
ηλεκτρική ενέργεια που εσύ ο ίδιος παράγεις, με όλα τα οφέλη της &
επικοινώνησε το ενδιαφέρον σου για το περιβάλλον & τον άνθρωπο
& στους δικούς σου πελάτες. Για πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας
στο 210 7294512.

aftonomo@eunice-group.com
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