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Η WΕ ENERGY, είναι εταιρεία προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, προμήθειας πράσινων 
πιστοποιητικών, παροχής υπηρεσιών Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) και μέλος του Ομίλου 
EUNICE ENERGY GROUP (EEG). 

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την:

WE 
ENERGY

Η  WE ENERGY είναι o μοναδικός πάροχος στην Ελλάδα που είναι σε θέση να παρέχει επίσημη κρατική 
και εταιρική πιστοποίηση οτι η ενέργεια που προμηθεύονται όλοι οι πελάτες του προέρχεται απο 
ανανεώσιμες πηγές όπως ο ήλιος και ο άνεμος.

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ανταγωνιστικά “πράσινα” τιμολόγια σε 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Ελληνικής επικράτειας

Εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Παροχή υπηρεσιών Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ)

Παροχή πράσινων πιστοποιητικών και εγγυήσεων προέλευσης

We Energy: Το πιο «πράσινο» ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα!
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΔΑΠΕΕΠ, η πιο “καθαρός” 
πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας για το 2018 είναι η Eunice Trading - WE ENERGY, της 
οποίας το μείγμα ενέργειας αποτελείται κατά 84,97% από ΑΠΕ και οι εκπομπές της 
είναι 138,59 γραμμάρια CO2.

Η WE ENERGY απευθύνεται σε:

• Επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα
• Eπιχειρήσεις των οποίων η οικολογική ευαισθησία βελτιώνει την εικόνα τους και αποτελεί

επιχείρημα πώλησης προς το δικό τους κοινό
• Ενεργειακές Κοινότητες για το σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων
• Φυσικά πρόσωπα με αυξημένη οικολογική συνείδηση
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Το Όραμά μας

Να γίνουμε η πρώτη επιλογή 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας 

απο νοικοκυριά και επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να καταναλώνουν καθαρή, 

πράσινη ηλεκτρική ενέργεια.  
Nα συν-δημιουργήσουμε ΜΑΖΙ (WE) 
έναν κόσμο αειφόρου ανάπτυξης κι 

ενεργειακής αυτονομίας για όλους, με 
σεβασμό στο περιβάλλον.
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ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Το 2007, η EUNICE ENERGY GROUP (EEG) κατασκευάζει και θέτει 
σε λειτουργία το αιολικό πάρκο «Αιολικά Πάρκα Αρκαδίας», 
συνολικής ισχύος 11,5MW. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η 
επέκταση του υφιστάμενου πάρκου κατά 4,7MW.

Η WE ENERGY, προμηθεύει καθαρή, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια η οποία προέρχεται απο τα αιολικά και 
φωτοβολταϊκά πάρκα του Ομίλου EEG στην Ελλάδα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 90MW. 

ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ

Το 2007, η EUNICE ENERGY GROUP (EEG) κατασκευάζει και 
θέτει σε λειτουργία το αιολικό πάρκο «Αρκαδικά Μελτέμια», 
συνολικής ισχύος 34,5MW. Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση 
της επέκτασης του το πάρκο έχει συνολική ισχύ 43,7MW.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ

Το 2011, τέθηκε σε λειτουργία το αιολικό πάρκο «Αιολικό Πάρκο 
Βοιωτίας Κέδρος», συνολικής ισχύος 13,8MW. Πρόσφατα 
ολοκληρώθηκε η επέκταση του υφιστάμενου πάρκου κατά 
6,9MW.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG), διαθέτει στο δυναμικό του εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος ίσης με 8,5MW. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
βρίσκονται στις περιφέρειες Ηλείας, Λακωνίας, Αιτωλοακαρνανίας & Ξάνθης.

Πράσινη
Παραγωγή
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Πράσινο 
Σήμα 

         Αυξήστε την ανταγωνιστικότητά σας ως επιχείρηση με το πράσινο σήμα της 
           WE ENERGY και ανοίξτε νέους δρόμους στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη!

H WE ENERGY δίνει τη δυνατότητα στους 
εταιρικούς καταναλωτές να αποκτήσουν 
το «πράσινο ενεργειακό σήμα» WE 
G.O. (Guarantee of Origin) και να το 
αξιοποιήσουν τόσο σε επίπεδο εταιρικής 

φήμης, προσέλκυσης νέων πελατών όσο 
και τρόπων χρηματοδότησης.

Οι επιχειρήσεις – πελάτες της WE ENERGY μπορούν να 
τοποθετήσουν το «Πράσινο Σήμα» στις συσκευασίες 
των προϊόντων τους, στα καταστήματά τους, στα 
οχήματα του στόλου τους, στις ιστοσελίδες τους και 
σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας τους.

Βελτιώνετε το ενεργειακό σας αποτύπωμα

Αποκτάτε το επίσημο πράσινο πιστοποιητικό

Πιστοποιείτε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας είναι φιλικές προς το περιβάλλον

Εκφράζετε αποδεδειγμένα το ενδιαφέρον σας για το περιβάλλον και τον πλανήτη

Επιλέγοντας τη WE ENERGY:

To Πράσινο Σήμα

Aξιοποιείτε ένα ισχυρότατο μέσο, το πράσινο σήμα, για να αναπτύξετε ή να ενισχύσετε την εταιρική σας 
ταυτότητα και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των πελατών σας
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Η αξία του 
πράσινου 
σήματος

To Πράσινο Σήμα

Η ΙΔΕΑ
Ο Άνεμος, το ΜΠΛΕ, και ο Ήλιος, το ΚΙΤΡΙΝΟ,
ως φυσικοί πόροι δίνουν ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
κι ως χρώματα δίνουν το ΠΡΑΣΙΝΟ.

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΑ
Αυτή είναι η βασική εφαρμογή του πράσινου σήματος πιστοποίησης. Οι 
επιχειρήσεις – πελάτες της WE ENERGY μπορούν να το τοποθετήσουν στις 
συσκευασίες των προϊόντων τους, στα καταστήματά τους, στα οχήματα του 
στόλου τους και σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας τους.

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Αυτό είναι το επίσημο Κρατικό Πιστοποιητικό με το Μοναδικό Αριθμό Εγγύησης 
Προέλευσης που εκδίδεται απο τον ΔΑΠΕΕΠ. 06



Επίσημος Συνεργάτης WE ENERGY

GLOBALSAT AE

Πλουτάρχου 21, 15351, Παλλήνη

Τ.: 210 66 64000

b2b@globalsat.gr

www.globalsat.gr

Μέλος του Ομίλου




