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Η WATT+VOLT είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Είναι αμιγώς Ελληνική και αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα εταιρεία στην ελληνική επικράτεια.

Από το 2011, η WATT+VOLT κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ελληνική αγορά
ενέργειας, ενώ το 2015 έλαβε και Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Με θυγατρικές εταιρείες που εντάσσονται στον Όμιλο Εταιρειών WATT+VOLT και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
και στα Βαλκάνια, η WATT+VOLT επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητές της σε πολλαπλούς τομείς επιχειρηματικής 
ανάπτυξης.

Επενδύοντας σε πρωτοπόρα τεχνολογική υποδομή και στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της, 
η WATT+VOLT διανύει μία επιτυχημένη πορεία με αντικείμενο την Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, την Εμπορία Αερίων Ρύπων και τη Διαπραγμάτευση Βασικών Αγαθών και Πρώτων Υλών.

Η WATT+VOLT αποτελεί έναν ευέλικτο οργανισμό που εξελίσσεται διαρκώς, βάσει των νέων αναγκών που
προκύπτουν παγκοσμίως στο χώρο της ενέργειας. Με έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και
προϊόντων βρίσκεται σε θέση να προτείνει αξιόπιστες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
αλλά και στον τελικό καταναλωτή.

Στην WATT+VOLT προτεραιότητα έχετε εσείς.

WATT+VOLT is a provider of integrated electricity services. It is a rapidly growing and profitable Greek
company operating in Greece.

WATT+VOLT is a Registered Trader and Supplier of Electricity in the Greek energy market since 2011 and a
Registered Supplier of Natural Gas since 2015.

The subsidiaries of the WATT+VOLT Group of Companies are active in Greece and the Balkans, expanding its
activities constantly across multiple business development sectors.

Investing in pioneering technology infrastructure and the development of its human resources, WATT+VOLT is
engaged successfully in the Trade and Supply of Electricity, the Trade of Emissions and the Negotiation of Basic 
Commodities and Raw Materials.

WATT+VOLT is a constantly developing organization that adapts to the new needs arising internationally in the
Energy sector. Focusing on the research and development of new services and products, it is in position to offer
reliable solutions to a broad range of private businesses and to the end consumer.

For WATT+VOLT, you are our top priority.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
THE COMPANY



WATT+VOLT in Bulgaria
In 2015, WATT AND VOLT S.A. acquired 50% of CE Group, a subsidiary of Energy Management Team (EMT) Bulgaria, through
its subsidiary Watt+Volt Bulgaria EOOD, which was rebranded WATT+VOLT EMT.

WATT+VOLT EMT is a Registered Trader and Supplier of Electricity to end consumers in the Bulgarian energy market. It is also
licensed for end consumer energy profile balancing.

Under this agreement WATT+VOLT joined forces with the well-established energy company ΕΜΤ in a 50%-50% partnership in
WATT+VOLT EMT, gaining direct access to low-cost energy and a dynamic presence in neighbouring energy exchanges such as
those in Romania (OPCOM) and Hungary (HUPX).

This new venture aims to take advantage of the expertise and experience WATT+VOLT has in the Greek consumer market
and to develop a product and service model that meet the needs of the Bulgarian consumer energy market.

EMT is already representing a portfolio of big clients of more than 130MW in the neighbouring country and effectively controls
12% of the Bulgarian open market.

WATT+VOLT in Serbia
In 2015 WATT AND VOLT DOO Beograd, a subsidiary of the WΑΤΤ+VΟLT Group of Companies was established and became a
Registered Trader of Electricity in Serbia.

ESC – Energy Services Company
ENERGY SERVICES COMPANY (ESC) is a company providing energy services for the implementation of solutions that allow
residential and business consumers to monitor their consumption of electricity and intervene as appropriate. It also aims at
upgrading the energy efficiency and sustainability of buildings.

Η WATT+VOLT στη Βουλγαρία
Το 2015, η WATT AND VOLT Α.Ε. εξαγόρασε το 50% της εταιρείας CE Group, θυγατρικής εταιρείας της Energy Management Team 
(EMT) Bulgaria, μέσω της θυγατρικής της Watt+Volt Bulgaria EOOD, μετονομάζοντας την τελευταία σε WATT+VOLT EMT.

Η WATT+VOLT EMT κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην αγορά 
ενέργειας της Βουλγαρίας, καθώς και Άδεια balancing ενεργειακού προφίλ τελικών καταναλωτών.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, η WATT+VOLT ένωσε τις δυνάμεις της με την καταξιωμένη εταιρεία στο χώρο της ενέργειας ΕΜΤ, 
συμμετέχοντας από κοινού, με 50% έκαστη, στη μετοχική σύνθεση της WΑΤΤ+VOLT EMT, αποκτώντας απευθείας πρόσβαση σε 
χαμηλού κόστους παραγωγή ενέργειας και δυναμική παρουσία στα γειτονικά χρηματιστήρια ενέργειας, όπως αυτό της Ρουμανίας 
(OPCOM) και της Ουγγαρίας (HUPX).

Αυτό το νέο σχήμα στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας της WΑΤΤ+VOLT στην ελληνική λιανική αγορά 
ενέργειας και στην εφαρμογή ενός μοντέλου προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στον καταναλωτή της αγοράς 
ενέργειας στη Βουλγαρία.

Η εταιρεία ΕΜΤ εκπροσωπεί ήδη χαρτοφυλάκιο μεγάλων πελατών άνω των 130 MW στη γειτονική χώρα και ουσιαστικά ελέγχει 
το 12% της ελεύθερης αγοράς της Βουλγαρίας.

Η WATT+VOLT στη Σερβία
Το 2015 ιδρύθηκε η WATT AND VOLT DOO Beograd, θυγατρική εταιρεία του Oμίλου Εταιρειών WΑΤΤ+VΟLT, και πήρε επίσημα
Άδεια Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Σερβία.

ESC – Energy Services Company
Η ENERGY SERVICES COMPANY (ESC) είναι εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, με σκοπό την υλοποίηση λύσεων που
επιτρέπουν στους καταναλωτές (οικιακούς και επιχειρήσεις) να παρακολουθούν και να επεμβαίνουν στην κατανάλωση της
ηλεκτρικής τους ενέργειας και αποσκοπούν παράλληλα στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
SUBSIDIARIES
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Η WATT+VOLT λαμβάνει από τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την Άδεια Εμπορίας 
και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για 
την Ελληνική αγορά ενέργειας.

The Energy Regulatory Authority (RAE) 
awards WATT+VOLT License to Trade 
and Supply Electricity in the Greek 
market.

•	 Η WATT+VOLT, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών για 
το ηλεκτρικό ρεύμα, εγκαθιστά τους πρώτους «έξυπνους» μετρητές στα 
πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», 
παρέχοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους Έλληνες καταναλωτές 
να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωσή τους.

•	 Ανάπτυξη και προώθηση της online πλατφόρμας Watt+Volt Partners για 
την καταχώρηση Αιτήσεων Προμήθειας Ρεύματος από τους συνεργάτες 
της WATT+VOLT. 

•	 WATT+VOLT installs the first «smart» meters under the NSRF (National 
Strategic Reference Framework) programme “New Innovative Entrepre-
neurship” offering Greek customers, for the first time, the opportunity to 
monitor their consumption in real time. 

•	 Development and promotion of the online platform Watt+Volt Partners for 
the registration of Power Supply Applications from WATT+VOLT network.

Ανάπτυξη και προώθηση του MyWatt, του νέου 
χαρτοφυλακίου ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το ρεύμα.

Development and promotion of MyWatt, a new electronic 
services portfolio for electricity.

•	 Ίδρυση WATT+VOLT Commodities. 
•	 H WATT+VOLT εντάσσεται στον EEX (European Energy  

Exchange), αποκτώντας πρόσβαση στις μεγαλύτερες 
Ευρωπαϊκές αγορές για την Ενέργεια, με σκοπό να 
επιτύχει τις βέλτιστες συμφωνίες, ενώ αποτελεί την  
πρώτη Ελληνική εταιρεία που πραγματοποίησε συναλλαγή. 

•	 Establishment of WATT+VOLT Commodities. 
•	 WATT+VOLT becomes part of EEX (European Energy 

Exchange), gaining access to the largest European Energy 
markets and aiming to achieve the best deals, while being 
the first Greek company to trade there. 

•	 Υπηρεσία Energy Management – Ανάπτυξη Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ηλεκτρικού 
Ρεύματος για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες για την αποτελεσματική μείωση των εξόδων τους σε ρεύμα.

•	 Ανάπτυξη και εφαρμογή του νέου πρωτοποριακού λογαριασμού ρεύματος. 
•	 Ανάπτυξη και προώθηση της mobile εφαρμογής MyWatt για συσκευές iOS και Android.
•	 Ίδρυση ESC (Energy Services Company) – Θυγατρική εταιρεία της WATT AND VOLT Α.Ε. για Υπηρεσίες 

Ενεργειακής Διαχείρισης και Αναβάθμισης κτιρίων.
•	 Ίδρυση Watt+Volt Bulgaria EΟOD και WATT+VOLT ΕΜΤ, με Άδειες Εμπορίας και Προμήθειας Hλεκτρικής 

Ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην αγορά της Βουλγαρίας.
•	 Ίδρυση WATT AND VOLT DOO Beograd με Άδεια Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Σερβία.
•	 Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Φυσικού Αερίου. 

•	 Energy Management Service – Development of Electricity Monitoring and Management Service for businesses 
and professionals helping them to reduce effectively their electricity costs.

•	 Development and implementation of a new innovative electricity bill.
•	 Development and promotion of the mobile application ΜyWatt for iOS and Android devices.
•	 Establishment of ESC (Energy Services Company) – A subsidiary of WATT AND VOLT S.A. offering Energy  

Management Services to achieve buildings’ sustainability and efficiency.
•	 Establishment of Watt+Volt Bulgaria EΟOD and WATT+VOLT ΕΜΤ, with Licences to Trade and Supply Electrici-

ty to end customers in the Bulgarian market.
•	 Establishment of WATT AND VOLT DOO Beograd with License to Trade Electricity in Serbia.
•	 License for Trading and Supplying Natural Gas.

XΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
TΙΜΕLINE

Έναρξη δραστηριότητας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Started Τrading in Εlectricity.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
BUSINESS
ACTIVITIES

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η WATT+VOLT δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από το 2011, προμηθεύοντας ηλεκτρικό ρεύμα σε
οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις και οργανισμούς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η WATT+VOLT συνδυάζει τις πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις που είναι σε θέση να εξασφαλίσει λόγω της ισχυρής δραστηριοποίησής 
της στην εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με όχημα τις συμφωνίες που έχει συνάψει σε ισχυρές αγορές στην Ευρώπη.

Αναπτύσσοντας διαρκώς νέες πρωτοποριακές και καινοτόμες υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης της ηλεκτρικής
ενέργειας (Energy Management), η WATT+VOLT αποτελεί έναν αξιόπιστο πάροχο που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην
επιτακτική ανάγκη μείωσης των εξόδων σε ηλεκτρικό ρεύμα.

H WATT+VOLT παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω του Ελληνικού Διασυνδεδεμένου Δικτύου
Μεταφοράς, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

• Ηπειρωτική Ελλάδα • Εύβοια • Σαλαμίνα • Άνδρος • Τήνος • Αίγινα • Σποράδες • Κύθηρα • Ιόνια Νησιά  
• Θάσος και άλλα μικρότερα νησιά

Energy Supply
WATT+VOLT operates in the Greek energy market since 2011 providing electricity to residential customers, business and
organisations on the Grid across Greece.

WATT+VOLT offers the most competitive tariffs that is able to secure because of its strong engagement in importing electricity
on the basis of the agreements it has in big European markets.

By constantly developing new pioneering and innovative energy management services, WATT+VOLT has become a reliable
supplier that responds effectively to the vital need for reducing energy costs.

WATT+VOLT provides electricity to households and corporations in the Greek interconnected grid, which includes the following
areas:

• Mainland Greece • Evia Island • Salamina Island • Andros Island • Tinos Island • Aegina Island • The Sporades Islands
• Kythera Island • The Ionian Islands • Thasos and other smaller islands
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Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η WATT+VOLT είναι η μοναδική ελληνική ιδιωτική εταιρεία που είναι μέλος του European Energy Exchange (ΕΕΧ), του
μεγαλύτερου Ενεργειακού Χρηματιστηρίου της Ευρώπης, μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση σε αγορές μεγάλης ρευστότητας, 
όπως αυτές της Γερμανίας και της Γαλλίας. Είναι δε, ενεργό μέλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ιταλίας (Gestore del Mercato  
Elettrico), που της επιτρέπει τη διαπραγμάτευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διαπιστευμένων traders της εταιρείας, εξασφαλί-
ζοντάς της τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις χαμηλότερες τιμές.

Επιπλέον, η συμμετοχή της WATT+VOLT σε διαγωνισμούς εκχώρησης δικαιώματος μεταφοράς ενέργειας σε όλα τα ελληνικά 
σύνορα, την καθιστά στρατηγικό συνεργάτη και ισχυρό συνομιλητή στο διεθνή χώρο του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Energy Trading
WATT+VOLT is the only private Greek company that is a member of the European Energy Exchange (ΕΕΧ), the largest Energy 
Exchange in Europe, through which it gains access to high-liquidity markets, such as those of Germany and France. It is also 
an active member of the Italian Energy Exchange (Gestore del Mercato Elettrico), that allows the trading of electricity through 
accredited traders who can take advantage of the lowest prices.

Furthermore, the participation of WATT+VOLT in public tenders for the assignment of energy delivery rights to all the Greek 
borders, makes it a strategic partner and a strong participant in the international energy trade.

13



Εμπορία και Διαπραγμάτευση Βασικών Αγαθών
Από το 2015, η WATT+VOLT έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Εμπορία 
και Διαπραγμάτευση Βασικών Αγαθών, έχοντας ήδη συνάψει συνεργασίες με τα 
μεγαλύτερα trading houses παγκοσμίως, διακινώντας όγκους αγαθών σε χώρες 
όπως η Αίγυπτος, τα Αραβικά Εμιράτα, η Αργεντινή κ.α.

Έχοντας ήδη γραφεία στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία, η WΑΤΤ+VOLT είναι 
στρατηγικά τοποθετημένη, προκειμένου να προσφέρει σιτηρά, ζωοτροφές, στερεά 
καύσιμα και βιομηχανικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα.

Commodities Trading
Since 2015 WATT+VOLT has expanded its activities into the Trading and 
Negotiation of Basic Commodities in partnership with the biggest international 
trading houses, moving volumes of goods in countries such as Egypt, United 
Arab Emirates, Argentina and others.

With offices in Greece, Bulgaria and Serbia, WΑΤΤ+VOLT is strategically 
positioned to provide grain, animal food, solid fuel and industrial products in 
competitive prices, safely and effectively.

15



Η WATT+VOLT διαθέτει ένα πολυεπίπεδο σύστημα διαχείρισης 
ηλεκτρικής ενέργειας, οικονομικών και πελατειακής βάσης.

Την ίδια στιγμή επιχειρείται η δυναμική συλλογή πληροφοριών που 
αφορούν τόσο την εμπορία, όσο και την προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας σε μορφή big data με στόχο την αξιοποίηση της καθαυτού 
πληροφορίας, μέσω Business Intelligence (B.I.) συστημάτων.

WATT+VOLT operates an integrated multilevel Electricity Management, 
Finance and CRM Information System.

At the same time a dynamic collection of information regarding the 
wholesale and retail energy sector in the form of big data is taking 
place, aiming to leverage this information through Business Intelli-
gence (B.I.) Systems.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
SERVICES

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

CORPORATE
RESPONSIBILITY

Σεβόμενοι τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και ως
επακόλουθό τους τη δυσχερή θέση στην οποία έχουν εισέλθει
χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις, για εμάς, στην WATT+VOLT,
κυρίαρχη αποστολή είναι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού 
ρεύματος μέσω της εκπαίδευσης και της διαρκούς
ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού.

Στοχεύουμε σε ένα μέλλον με επίκεντρο εσάς και τις ανάγκες σας.

Given the challenging economic conditions faced by Greece’s
households and corporations, as a result of the recent
economic downturn, it has become a primary target for us
in WATT+VOLT to further concentrate on reducing electricity
costs for our customers by providing continuous information
and training.

We aim to a future tailored to you and your needs.

Our vision at WATT+VOLT is to offer to every Greek 
consumer environmentally friendly integrated electricity 
services, tailored to his needs.

We aim to sensitize the consumers through a simple and 
straightforward manner towards a more efficient use of 
electricity, thereby facilitating a change in their energy 
behavior.

Our services focus on the creation of a smart grid.
Through smart metering technologies and analysis of 
the consumer’s energy profile, we are enabled to offer 
innovative value added services.

Όραμα της WATT+VOLT είναι να προσφέρει σε κάθε 
Έλληνα καταναλωτή ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
ηλεκτρικού ρεύματος, προσαρμοσμένες στις δικές του 
ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό 
με σκοπό να οδηγηθεί σε μια ορθολογική διαχείριση 
ενέργειας με απλό και κατανοητό τρόπο, αλλάζοντας την 
ενεργειακή του «συμπεριφορά».

Οι υπηρεσίες μας προσανατολίζονται στη δημιουργία 
ενός έξυπνου δικτύου (smart grid). Μέσω έξυπνων 
συστημάτων μέτρησης (smart metering) και ανάλυσης 
του ενεργειακού προφίλ του καταναλωτή, είμαστε 
σε θέση να προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008
H WATT+VOLT λειτουργεί με βάση το Διεθνές Πρόγραμμα
Πιστοποίησης ISO 9001.

ISO 9001:2008 CERTIFICATION
WATT+VOLT operates in accordance with the International 
ISO 9001 Quality Management System Certification.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για 
την WATT+VOLT είναι όραμα, 
αξία, στόχος, επιχειρηματική 
αρχή και στρατηγική.

Corporate Responsibility for us
is part of our vision, our values,
our aim, our business culture 
and strategy at the same time.
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Η υπηρεσία WΑΤΤ+VOLT Energy Management έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση - σε σχεδόν πρα-
γματικό χρόνο - της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ενός κτιρίου, καταστήματος ή άλλης εγκατάστασης.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί το προφίλ της κατανάλωσής του μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του ή του «έξυ-
πνου» κινητού τηλεφώνου του, με την προϋπόθεση πάντα ότι αυτά είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, κατανοώντας βαθύτερα τις 
πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισμού σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Για να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό είναι απαραίτητες δύο προϋποθέσεις:

1. Να είναι πελάτης της WΑΤΤ+VOLT, ούτως ώστε να είναι εφικτό να επωφεληθεί της Yπηρεσίας WATT+VOLT Energy Management.

2. Να υπάρχει εγκατεστημένος στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου «έξυπνος» ψηφιακός μετρητής (smart meter) με 
δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να τοποθετήσει έναν «έξυπνο» μετρητή μέσω εξειδικευ-
μένου τεχνικού – ηλεκτρολόγου. Η εγκατάσταση είναι εξαιρετικά απλή και σύντομη χωρίς να επηρεάζει την λειτουργία του 
χώρου στο ελάχιστο.

Η πλατφόρμα της υπηρεσίας WATT+VOLT Energy Management αποτελεί μία πρωτοποριακή λύση - εργαλείο που συνεχώς αναβα-
θμίζεται και εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας. 

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας, προσαρμο-
ζόμενη στις εκάστοτε ανάγκες, πρωτίστως όμως, είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης των εξόδων μίας 
επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

WATT+VOLT Energy Management has been designed with a real-time monitoring capability of all energy consumed by a 
building, shop or other facility.

Users’ consumption profiles can be displayed on a computer, tablet or a smartphone device  - given these are connected 
to the internet - providing a detailed and deep understanding on the real needs of a company or organization for electricity 
consumption.

For this to be possible, the following conditions are required:

1. You must be a WATT+VOLT company client, thus eligible for specific benefits provided by the WATT+VOLT Energy  
Management Service. 

2. An internet enabled digital «smart meter». A team, specialized technicians-electricians in our company can undertake 
the particular installation work. The process is quick, simple and does not affect the overall space functioning.

Our WATT+VOLT Energy Management platform is an innovative tool, constantly upgraded and developed, according to our 
client’s needs, offering integrated control and management services.

WATT+VOLT Energy Management is an essential added-value service, adjusted to individual appropriate needs and a cost-
effective solution for companies and organizations.
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H WATT+VOLT εστιάζει στους ανθρώπους της καθώς αποτελούν την κινητήρια 
δύναμή της.

Το ανθρώπινο δυναμικό της WATT+VOLT διαθέτει εργαζόμενους που είναι 
αφοσιωμένοι στον πελάτη και στις ανάγκες του, δρουν με γνώμονα την καλύτερη 
εξυπηρέτησή του και αναζητούν την καινοτομία.

Στην WATT+VOLT, οι προοπτικές εξέλιξης δεν αποτελούν μόνο το υπόβαθρο για 
την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και την παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών αλλά και ηθική δέσμευση στους ανθρώπους μας.

WATT+VOLT invests in its people, as they constitute its driving force.

The human resources in WATT+VOLT are dedicated to the customer and his needs and are constantly striving to create and 
offer improved services through research and innovation.

Exciting career prospects do not form only the basis of our company’s success but also a commitment to our people.

23



217A, Kifissias Ave., 151 24, Maroussi
Athens, Greece

Tel.: +30 2130 189 100

Fax:+30 210 3619 835

info@watt-volt.gr
watt-volt.gr, watt-volt.com

SMART
POWER


