
EWE
Energia przyszłości

EWE. Nasza energia. Wasza przedsiębiorczość.



NA POCZĄTKU BYŁO
EWE AG

Niemiecki koncern energetyczny 

działa na rynku od ponad 85 lat - jako 

innowacyjny dostawca usług prowadzi 

działalność w zakresie energii, 

telekomunikacji oraz technologii IT.

To stąd wzięło się nasze doświadczenie.



W Niemczech, Turcji i Polsce nasz 

obrót wynosi ponad 35 mld PLN*.

Pracuje dla nas 

9.134 osób*.

Mamy podstawy, które dają pewność.

* dane za 2017 rok 



W 2017 roku zaufało 
nam ponad 4 mln klientów. 

Powierzyli nam dostawę 
energii elektrycznej, 
gazu ziemnego oraz usług 
telekomunikacyjnych.

W zamian otrzymali obsługę 

na najwyższym poziomie

oraz profesjonalne doradztwo.



W 1999 roku rozszerzyliśmy 
naszą działalność na teren Polski.



W Polsce specjalizujemy się 
w sprzedaży energii elektrycznej 
i gazu ziemnego oraz w doradztwie, 
jak można zoptymalizować ich 
wykorzystanie. 

Pozwala nam na to doświadczenie 
i wiedza zaczerpnięte z prawie 20-letniej 
działalności.



Rośniemy w siłę, dlatego w 2017 roku zaufało nam ponad 17,5 tys. klientów, 

pracują dla nas 102 osoby, nasz obrót wyniósł 187 mln PLN,

a kapitał zakładowy Grupy EWE w Polsce wynosi prawie 819 mln PLN*.

*EWE energia sp. z o.o. – 387 012 624 PLN

*EWE Polska sp. z o.o. – 431 887 500 PLN



Dlaczego warto przyłączyć się 
do sieci gazowej EWE?

 Jest to opcja dostępna zarówno dla klientów 
indywidualnych i biznesowych,
jak też dla wspólnot mieszkaniowych 
i instytucji publicznych.

 Otrzymasz wsparcie na każdym etapie 
inwestycji – od przyłączenia do sieci 
po odbiór gazu ziemnego.

 Dysponujemy własną, monitorowaną siecią 
gazociągów o długości 1659 km.



Postaw na wiarygodne źródło 
energii – gaz ziemny

Zgodnie z ofertą dostępną dla klientów 
biznesowych:

• gwarantujemy profesjonalną opiekę doradcy

• wszechstronnie dopasujemy produkty do Twoich 
potrzeb (stała cena, zakupy transzowe, ceny 
indeksowane do giełdy czy zakupy na rynku spot)

• kompleksowo przeprowadzimy procedurę 
zmiany sprzedawcy na EWE



Atrakcyjną ofertę na energię elektryczną 
dobieramy na miarę potrzeb klienta

Zgodnie z ofertą dostępną dla klientów 
biznesowych (małe, średnie i duże firmy):

• gwarantujemy profesjonalną opiekę doradcy

• nasze produkty tworzymy z myślą o konkretnych 
potrzebach klientów 

• zapewniamy niezmienną cenę nawet do 47 miesięcy

• wszechstronnie dopasujemy produkty do Twoich 
potrzeb (stała cena, zakupy transzowe, ceny 
indeksowane do giełdy czy zakupy na rynku spot)

• przeprowadzimy procedurę zmiany sprzedawcy



Jednoczesna produkcja 
energii elektrycznej i cieplnej 
– to proces kogeneracji

 Dobierzemy optymalne urządzenie oraz 
przedstawimy kompleksową ofertę dostaw energii 
elektrycznej i ciepła, z instalacji kogeneracyjnej 
zasilanej gazem ziemnym, finansowanej 
i eksploatowanej przez nas!

 Zaletą kogeneracji jest wzrost bezpieczeństwa 
dostaw i sprawności energetycznej. 

 Znaczne obniżenie zużycia paliwa w stosunku do 
konwencjonalnej, rozdzielonej produkcji prądu 
i ciepła.

 Najbardziej skuteczna forma podniesienia 
efektywności energetycznej w firmie. 



Dlaczego warto skorzystać 
z doradztwa energetycznego?

 My doradzamy - Ty zmniejszasz zużycie 
i zarabiasz!

 Proponujemy pełen pakiet usług doradczych 
z zakresu racjonalnego gospodarowania energią 
i paliwami energetycznymi.

 Oferujemy innowacyjne i efektywne 
ekonomicznie metody dostępne na rynku. 

 Nasze rozwiązania skoncentrowane są zarówno 
na efektach ekologicznych jak i ekonomicznych. 



Czy można mieć własną kotłownię 
bez inwestycji? Tak!

 Dobierzemy najlepsze źródło ciepła, zarówno dla 
budownictwa wielorodzinnego, jak i obiektów 
użyteczności publicznej.

 Sfinansujemy i zbudujemy kotłownię.

 Poprowadzimy nadzór i eksploatację kotłowni.

 Twoje koszty rozłożymy w czasie.

 Dajemy 15 lat gwarancji.



Technologia, która nas łączy 
- światłowody 

 Należy do nas prawie 300 km światłowodów 
w 16 gminach.

 Posiadamy ponad 1100 km sieci rurociągów 
kablowych w 40 gminach.

 Od wielu lat współpracujemy z wiodącymi 
dostawcami usług internetowych.



Najważniejszy jest Klient

Zaufali nam

 Naszym Klientom zapewniamy dostęp do 
nowoczesnych, wygodnych źródeł ciepła 
oraz energii.

 W naszych relacjach liczy się dialog, 
dlatego słuchamy naszych Klientów 
i proponujemy im indywidualne 
rozwiązania.

 Zależy nam na dobrych kontaktach, 

dlatego jesteśmy blisko naszych Klientów.



EWE W POLSCE

Nagrody

W ciągu ostatnich lat nasza firma została uhonorowana wieloma 
nagrodami i certyfikatami.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy: 

 Polską Nagrodę Innowacyjności

 Godło QI Services – Usługi Najwyższej Jakości

 Gazele Biznesu 

 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 

 Wyróżnienie Ministra Gospodarki 



Dziękuję za uwagę

EWE energia sp. z o.o. EWE Polska sp. z o.o. 

ul. 30 Stycznia 67 ul. Małe Garbary 9

66-300 Międzyrzecz 61-756 Poznań

Infolinia: 801 100 800 

Sprawdź nas na www.ewe.pl


