Vážené zelené, vážení zelení,
dovolte mi, abych vám krátce představila společnost Nano Energies, a obeznámila vás s kritérii
etického partnerství, které jsme se Stranou zelených uzavřeli.
Nano Energies, a.s. je technologická společnost, která na českém trhu působí od roku 2008.
Firmám i domácnostem poskytujeme energetická řešení založená na nejnovějších technologiích
a principu trvalé udržitelnosti.
Elektřina Zelená pro planetu je obchodována ve férovém režimu (a to při ceně srovnatelné
s cenou konvenční elektřiny). Pravidelným auditem garantujeme, že vykoupíme od tuzemských
výrobců více zelené elektřiny, než dodáme našim odběratelům. Spolu s vaším odběrem elektřiny
z obnovitelných zdrojů tak podporujeme lokální podnikánía společně přispíváme ke zlepšení
životního prostředí v České republice.
V Nano Energies věříme, že elektřinu lze získávat i využívat výrazně efektivněji, než jak se to
děje v současnosti. Vizí společnosti je přispět k vytvoření takového energetického systému, ve
kterém se propojují lidé, kteří chtějí sdílet svoje zdroje. Zjednodušeně řečeno, rádi bychom naší
prací dopomohli vzniku decentralizované flexibilní soustavy, která umožní pomocí chytrého
řízení a matematických modelů efektivněji využívat zdroje a sdílet je dle aktuální potřeby dané
lokality. Myšlenka je to ambiciózní, nikoliv však nereálná. Matematické a analytické nástroje
máme v této chvíli vyvinuté a funkční.
V první instanci ovšem potřebujeme pomoc právě skrze „zelené“ a „osvícené“ lidi, kteří se
rozhodnou dát sbohem podpoře fosilní energetiky, a napojí se na „zelenou energii“. Naší strategií
nejsou drahé reklamní kampaně, ale propojování uvědomělých lidí. Právě ve společném působení
je síla měnit svět.
Z toho důvodu jsme se rozhodli zvolit Stranu zelených jako strategického partnera, který
právě takové lidi sdružuje, a uzavřeli jsme společnou dohodu o etickém partnerství. Na základě
této dohody jsme připraveni dlouhodobě podporovat činnost Strany zelených prostřednictvím
finančních darů. Jejich výše se bude odvíjet od reálné spotřeby nových zákazníků, kteří se
prostřednictvím Strany zelených a k tomu speciálně vytvořeného e-formuláře přihlásí k odběru
elektřiny od Nano Energies. Smluvený klíč pro přepočet finanční podpory je 50 Kč za každou
odebranou MWh.
V případě jedné domácnosti se to může zdát zanedbatelné, v případě sta už méně. Naším cílem
je pak připojit zejména firmy, kde už výše podpory bude o něco zajímavější. Právě firmy jsou
významnými spotřebiteli elektřiny a jejich provoz má výraznější vliv na životní prostředí. Po vzoru
rakouských Zelených chceme apelovat na podnikatele, aby se vzdali financování fosilního byznysu
a učinili tak krok ke společenské odpovědnosti a ve prospěch rozvoje obnovitelných zdrojů. Zároveň
dokážeme prostřednictvím našeho know-how docílit úspory ve spotřebě i v nákladech. Nabízíme
též výhodné podmínky pro výrobce elektřiny.

Nano Energies je v mnoha ohledech unikátní. Pracujeme s vizí a hodnotami, nikoliv pro pouhý zisk.
Jsme společensky odpovědná firma. Sociálně slabým občanům, neziskovým či kulturním subjektům
poskytujeme v tarifu Dobrý skutek elektřinu za cenu v podstatě nákladovou. Současně
přerozdělujeme část zisku vybraným neziskovým projektům. Zároveň jsme otevřeni různým
druhům partnerské spolupráce. Firemním zákazníkům poskytujeme možnost prezentovat
veřejně využívání „zelené“ elektřiny v rámci plnění CSR strategie (společenské odpovědnosti
firem) prostřednictvím tištěného certifikátu či zelené známky.
Abychom mohli naše aktivity dále rozvíjet, potřebujeme rozšiřovat i zákaznickou základnu.
Toho bychom rádi docílili šířením „dobrého slova“. Prostřednictvím členské základny Strany
zelených chceme rozšířit informaci, že v ČR lze odebírat „zelenou“ elektřinu a motivovat další
lidi k přijetí odpovědnosti za svou spotřebu. Členové či příznivci strany s vážným zájmem o odběr
či výrobu mohou jednoduše vyplnit krátký kontaktní formulář, na který se dostanou přes
následující speciální odkaz:
https://www.nanoenergies.cz/zelenaelektrina/?partner=tLq4qtrK29nRprS_rNQ%3D&q=
stranazelenych#kontakt
Na základě odeslaných kontaktních údajů se ozveme zpět a dále zajistíme kompletní informační
a administrativní servis pro připojení k Nano Energies. Zákazníkovi změna dodavatele nezabere
téměř žádný čas, protože vše zajistíme my.
Pro další informace můžete navštívit web https://www.nanoenergies.cz/nase-nabidka/
zelena-pro-planetu/, případně nás kontaktovat přímo prostřednictvím zákaznické linky
v případě fyzických osob, nebo obchodní zástupkyně v případě právnických osob.
Pevně věřím, že se připojíte k celosvětovému hnutí odklonu od fosilních zdrojů, a zvolíte odpovědnou
spotřebu ve prospěch rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Velice rádi vám v tom pomůžeme
a budeme férovým partnerem.

S pozdravem

Alena Hosnedlová

Obchodní zástupkyně
mob +420 605 434 439
e-mail alena.hosnedlova@nanoenergies.cz

Zákaznické centrum – Nano Energies
Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1
telefon +420 226 257 257, fax +420 226 257 250
e-mail info@nanoenergies.cz
web www.nanoenergies.cz
Děkujeme, že spolu s námi prosazujete cestu k energetické soběstačnosti

