Ostrawa 25.5.2011
Vážení členové a přátelé Klubu polského kapitálu,
Společnost TAURON CZECH ENERGY si dovolila připravit specializovanou akci pro členy a přátele Klubu
polského kapitálu ve formě nabídky možné spolupráce v oblasti optimalizace nákladů spojených
s dodávkou elektřiny.
Skupina TAURON Polska Energia S.A.,
je vertikálně propojený energetický
holding sdružující k dnešnímu dni 94
společností
je
druhým
největším
výrobcem elektřiny v Polsku a současně
leaderem v oblasti prodeje energie pro
korporátní klienty a domácnosti je
největším
distributorem
působícím
v Polsku. Instalovaný výkon skupiny je 5
447 MW, v oblasti distribuce elektřiny
pokrývá 17% polského území a elektřinu
dodává pro zhruba 4 miliony konečných
odběratelů.
Vertikální
uspořádání
holdingu, zahrnující těžbu uhlí, výrobu
elektřiny a tepla, výstavu a provoz obnovitelných zdrojů, distribuci a prodej elektřiny a tepla ji umožňuje těžit
ze synergických efektů plynoucích jak z rozsahu, tak ze záběru působnosti. Skupina zaměstnává kolem 28
tisíc pracovníků.
TAURON CZECH ENERGY se specializuje na dodávky elektřiny právnickým osobám a poradenstvím v
oblasti dosažení úspor v nákladech za odběr elektrické energie. Naším cílem je dosažení okamžité klientské
úspory bez nutnosti náročného snížení spotřeby elektrické energie. Tohoto lze dosáhnout nejen změnou
dodavatele elektřiny, ale rovněž i optimálním nastavením tarifů a sazeb v odběru elektřiny. Chceme
vybudovat s odběrateli oboustranně výhodné a dlouhodobé obchodní partnerství založené na vzájemné
důvěře. Našim odběratelům nabízíme individuální přístup, jistotu a spolehlivost dodávky, podpořené
zázemím velké energetické společnosti. Nabízíme možnost nadnárodní spolupráce (ČR, PL) spolu
s přihlédnutím k Vašim specifikům a požadavkům.
Jsme přesvědčeni, že know-how, pozice a síla naší skupiny, Vám pomůže vyrovnat se s jinak nepříjemným
avizovaným růstem vašich nákladů na energie.
Máte-li o tuto spolupráci zájem, kontaktujte nás na elektronické adrese: ostrava@tauronenergy.cz;
petr.rehor@tauronenergy.cz nebo přímo telefonicky na pana Petra Řehoře, telefon +420 725 101 248.
Pracovní tým společnosti TAURON CZECH ENERGY je připraven zpracovat pro Vás individuální řešení
v oblasti dodávek elektřiny.
S pozdravem

Ing. Jiří Michalik
Jednatel
TAURON Czech Energy s.r.o.

Ing. Eugeniusz Sawicki
Jednatel
TAURON Czech Energy s.r.o.

