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Είμαστε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη και καινοτόμος ελληνική εταιρεία που παρέχει ηλεκτρική 

ενέργεια, φυσικό αέριο και ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα πελατών στην 

Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Είμαστε κάτοχοι Άδειας Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ελληνική αγορά από 

το 2011, ενώ το 2015 αποκτήσαμε Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Χάρη στις συνεχείς επενδύσεις 

σε καινοτόμες τεχνολογίες και στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, απολαμβάνουμε 

ήδη κυρίαρχη θέση στην εμπορία και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, την εμπορία δικαιωμάτων 

εκπομπών αερίων ρύπων και τις λύσεις ενεργειακής απόδοσης με τεχνολογία Ιnternet Of Things (IoT) 

στην Ελλάδα.

Στρατηγική αποστολή μας είναι να επεκτείνουμε την εμβέλειά μας και να εδραιωθούμε ως ο κορυφαίος 

πάροχος ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Πρωταρχικός μας 

στόχος είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας με αφοσίωση, αποτελεσματικότητα 

και ευελιξία, και για να τον πετύχουμε επενδύουμε στις δεξιότητες του έμπειρου προσωπικού μας και 

στη συστηματική έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ικανοποίηση των πελατών βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Για αυτόν το λόγο, 

αναπτύσσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης σε όλη την επικράτεια.  

Στα καταστήματα WATT+VOLT, ειδικοί σύμβουλοι ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις 

ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που προσφέρουμε σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τους 

προτείνουν τρόπους για την επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής, άνετης και ασφαλούς καθημερινότητας.

We are a rapidly growing and highly innovative Greek company providing electricity, natural gas and 

integrated energy services to a wide range of customers in Greece and across the world.

We have been licensed to trade and supply electricity to the Greek market since 2011, while in 2015 

we were also granted the license to supply natural gas. With continuous investments in innovative 

technologies and in the specialization of our human resources, we are now considered a key player in 

the trade and supply of electricity power, emissions trading and IoT-enabled (Ιnternet Of Things) energy 

efficiency, solutions in Greece.

Our strategic mission is to expand our reach and establish ourselves as the leading provider of 

integrated energy solutions in Southern Europe and the Balkans. Our primary aim is to address our 

customer needs with dedication, efficiency and flexibility through harvesting the skills of our highly-

experienced personnel and through our systematic investment in research and development for new 

products and services.

Customer experience lies at our core. Hence, we are launching a nationwide retail stores network. In 

WATT+VOLT stores, expert advisors walk consumers through our integrated solutions for households 

and corporations for an efficient, comfortable and safe everyday living.
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WATT+VOLT in Bulgaria
WATT+VOLT Bulgaria EOOD was established in 2014 and is licensed to supply electricity to end 

consumers, balance energy profiles and trade electricity in the Bulgarian energy market.

WATT+VOLT in Serbia
WATT AND VOLT DOO Beograd was established in 2015. WATT AND VOLT DOO Beograd holds a license 

to trade electricity in Serbia. 

ESC – Energy Services Company
ENERGY SERVICES COMPANY (ESC) provides and installs solutions to monitor, control and reduce 

energy wastage and footprint of properties.

With presence in Greece, Bulgaria and Serbia, we aim to broaden 
our serviceable markets and customer pools, for them to benefit 
from our innovative solutions and services.

Η WATT+VOLT στη Βουλγαρία
Η WATT+VOLT Bulgaria EOOD ιδρύθηκε το 2014. Κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην αγορά ενέργειας της Βουλγαρίας, καθώς και Άδεια balancing 

ενεργειακού προφίλ τελικών καταναλωτών. 

Η WATT+VOLT στη Σερβία
Η WATT AND VOLT DOO Beograd ιδρύθηκε το 2015 και κατέχει Άδεια Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

στη Σερβία.

ESC – Energy Services Company
Η ENERGY SERVICES COMPANY (ESC) παρέχει λύσεις για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μείωση 

της ενεργειακής σπατάλης στα κτίρια.

Με παρουσία στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, επεκτείνουμε 
τη δραστηριοποίηση και την πελατειακή μας βάση, έτσι ώστε όλο και 
περισσότεροι καταναλωτές να επωφελούνται από τις καινοτόμες λύσεις 
και υπηρεσίες μας.
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XΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

TIMELINE

2011

2013

2014

2017

2015

2012

• Ίδρυση WATT AND VOLT Α.Ε.
• Χορήγηση Άδειας Εμπορίας και Προμήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

• Establishment of WATT AND VOLT S.A.
• Grant of License for Electricity 

Supply and Trading  
WATT AND VOLT S.A. 

• Εγκατάσταση των πρώτων «έξυπνων» μετρητών για την παρακολούθηση της 
ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ

• Ανάπτυξη της online πλατφόρμας WATT+VOLT «Partners» για την καταχώριση 
των αιτήσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος των συνεργατών  

• Installation of the first smart meters for real-time energy consumption 
monitoring, within the framework of NSRF’s “New Innovative Entrepreneurship” 
program

• Development of online WATT+VOLT “Partners” platform for registering partners’ 
applications for electricity supply

• Λανσάρισμα του ΜyWatt, του νέου χαρτοφυλακίου ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το ρεύμα
• Ίδρυση της WATT+VOLT Bulgaria EOOD
• Χορήγηση Άδειας Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη WATT+VOLT Bulgaria EOOD   

• Launch of MyWatt, web customers portal for electricity
• Establishment of WATT+VOLT Bulgaria EOOD
• Grant of license for electricity supply and trading to WATT+VOLT Bulgaria EOOD

2016
• Ένταξη της WATT AND VOLT Α.Ε. στο European Energy Exchange (EEX) – 1η Eλληνική 

Iδιωτική Eταιρεία που συμμετέχει
• 2 Βραβεία για το MyWatt στα βραβεία Mobile Excellence Awards
• Λανσάρισμα της οικιακής λύσης smartwatt
• Στρατηγική συνεργασία με την Cyclefi
• Aναγνώριση από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου του Λονδίνου ως μία από τις 100 εταιρείες 

που εμπνέουν την Ευρώπη 

• Registration of WATT AND VOLT S.A. in the European Energy Exchange (EEX) – 1st 
Private Greek Company to participate in the EEX

• 2 Awards for MyWatt in Mobile Excellence Awards
• Launch of smartwatt, connected home solution 
• Strategic partnership with Cyclefi
• Recognition from the London Stock Exchange Group as one of the 100 companies to 

inspire Europe

2018
• Έναρξη δραστηριότητας Προμήθειας Φυσικού Αερίου
• Εγκατάσταση πρώτων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
• Ανάπτυξη της πλατφόρμας WATT+VOLT e-learning
• Έναρξη λειτουργίας του Innovation Lab 

• Launch of Natural Gas Supply activity 
• Installation of first charging stations for 

electric vehicles
• Launch of WATT+VOLT  

e-learning platform
• Launch of Innovation 

Lab

• Λειτουργία καταστημάτων WATT+VOLT σε εθνικό επίπεδο
• Λανσάρισμα της ολιστικής IoT λύσης, smarteverything
• 4 χρυσά βραβεία για τις πλατφόρμες smartwatt και Energy Analytics 

στα Energy Mastering Awards και Mobile Excellence Awards 

• Launch of WATT+VOLT stores nationwide
• Launch of smarteverything holistic IoT Solution
• 4 Gold Awards for smartwatt and Energy Analytics platform in Energy 

Mastering Awards and Mobile Excellence Awards

• Ανάπτυξη της πλατφόρμας Energy Analytics για επιχειρήσεις και επαγγελματίες,  
για την παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας 

• Λανσάρισμα της mobile εφαρμογής ΜyWatt για συσκευές iOS και Android
• Ίδρυση της ESC (Energy Services Company)
• Ίδρυση της WATT AND VOLT DOO Beograd
• Χορήγηση Άδειας Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη WATT AND VOLT DOO Beograd
• Χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην WATT AND VOLT Α.Ε. 

• Development of Energy Analytics Platform, professional solution to monitor and manage energy 
consumption, patterns and trends 

• Launch of MyWatt mobile app for iOS and Android devices
• Establishment of ESC (Energy Services Company)
• Establishment of WATT AND VOLT DOO Beograd
• Grant of License for Electricity Supply and Trading to WATT AND VOLT DOO Beograd
• Grant of License for Natural Gas Supply to WATT AND VOLT S.A.

• Έναρξη Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Πιστοποίηση ISO 9001

• Commencement of Electricity Trading
• ISO 9001 Certification
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Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δραστηριοποιούμαστε στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από το 2011, προμηθεύοντας 

ηλεκτρικό ρεύμα σε οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη την επικράτεια.

Προσφέρουμε ανταγωνιστικές χρεώσεις τις οποίες είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε χάρη στην 

ιδιότητά μας ως κύριου εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας και της πρόσβασης που απολαμβάνουμε στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναπτύσσοντας διαρκώς νέες καινοτόμες ενεργειακές λύσεις, έχουμε αποδείξει ότι ανταποκρινόμαστε 

αποτελεσματικά στην επιτακτική ανάγκη των καταναλωτών για μείωση των εξόδων σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Electricity Supply
We are active in the Greek electricity market since 2011, supplying electricity to households, businesses 

and organizations nationwide.

We offer competitive rates for electricity supply by virtue of our status as leading importer of electricity, 

having access to the vast majority of European Electricity markets.

By constantly developing original and innovative electricity-related solutions, we proved ourselves 

capable of effectively addressing the ever-critical need of consumers to reduce electricity expenses.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
BUSINESS
ACTIVITIES



Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
Στα τέλη του 2013, επεκτείναμε τη δραστηριότητά μας στο διασυνοριακό χονδρικό εμπόριο 

προς και από την Ελλάδα, το οποίο σταδιακά εξελίχθηκε σε μια πλήρη διασυνοριακή εμπορική 

δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η επιχειρηματική κίνηση βασίζεται, τόσο σε 

μακροπρόθεσμες, όσο και σε βραχυπρόθεσμες συμφωνίες, οι οποίες εκτελούνται είτε φυσικά 

είτε οικονομικά, μέσω ανταλλαγών ποσοτήτων ενέργειας ή μέσω διμερών συμφωνιών με 

Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).

Το 2016 αποτελέσαμε την πρώτη ελληνική εμπορική επιχείρηση που συμμετείχε στο European 

Energy Exchange (EEX), το μεγαλύτερο ενεργειακό χρηματιστήριο της Ευρώπης, μια συμμετοχή 

που μας δίνει πρόσβαση στις αγορές μεγάλης ρευστότητας της Δυτικής Ευρώπης. 

Είμαστε ενεργό μέλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ιταλίας (Gestore del Mercato Elettrico),  

της Joint Allocation Office (JAO) και του Συντονιστικού Γραφείου Δημοπρασιών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE CAO).

Επιπλέον, συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς εκχώρησης δικαιώματος μεταφοράς ενέργειας στα 

ελληνικά σύνορα.

Electricity Trading
In late 2013, we expanded our activities to include wholesale cross-border trading to and from 

Greece, which gradually expanded to a full-scale cross-border trading business across the 

wider region. This activity involves both long-term and short-term deals, performed physically 

or financially either through energy exchanges or via Οver Τhe Counter (OTC) bilateral deals. 

In 2016, we were the first Greek trading company to participate actively in the European 

Energy Exchange (EEX), the largest Energy Exchange in Europe. The membership grants us 

access to the highly liquid Western Europe markets. Moreover, we are an active member of 

the Italian Energy Market (Gestore del Mercato Elettrico), of the Joint Allocation Office (JAO) 

and of the Coordinated Auction Office in South East Europe (SEE CAO).

In addition, we participate in energy capacity tenders for the right to transfer energy in the 

Greek borders.
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Προμήθεια Φυσικού Αερίου
Το φυσικό αέριο, μια φυσική μορφή ενέργειας χωρίς προσμείξεις και θειούχα συστατικά, 

αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και το μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα αποτελεί 

πάντα κύριο γνώμονα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Με αυτό το κριτήριο, 

εξασφαλίσαμε Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου και ξεκινήσαμε τη δραστηριοποίησή μας 

στην αγορά τον Απρίλιο του 2018.

Natural Gas Supply
Natural gas is a natural form of energy, free of admixtures and sulfur compounds. It is the 

friendliest conventional fuel for people and the environment alike.

The rational use of natural resources and the achievement of reduced carbon imprints serve 

as beacons that drive our activities. Therefore, we procured a license to supply natural gas 

nationwide, a market that we officially entered in April 2018.
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Διαθέτουμε ένα σύγχρονο data center στο οποίο φιλοξενούνται τα επιχειρησιακά συστήματα 

του οργανισμού. Mε την υψηλή απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία τους καλύπτουν το σύνολο 

των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας και διασφαλίζουν την παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών σε πελάτες και συνεργάτες.

Αξιοποιώντας καθιερωμένες πλατφόρμες Energy Management, CRM, ERP, Billing, ECM και BPM 

και υποδομές virtualization, IVR και VoIP/PBX αλλά, ταυτόχρονα, επενδύοντας σε αναδυόμενες 

τεχνολογίες Big Data, IoT, Advanced Analytics και Business Intelligence, παράγουμε καινοτόμα 

προϊόντα και εξελίσσουμε διαρκώς την ψηφιακή εμπειρία του προσωπικού, των συνεργατών 

και των πελατών μας.

We operate a state-of-the-art data center hosting our enterprise systems. Due to their high 

performance and uninterrupted operation, these systems meet all company operational needs 

and safeguard that customers and partners are provided with secure and high-quality services.

Leveraging well established platforms for Energy Management, CRM, ERP, Billing, ECM and BPM, 

Virtualization, IVR and VoIP/PBX, and investing in emerging Big Data, IoT, Advanced Analytics 

and Business Intelligence technologies, we are able to produce innovative products and services 

and constantly advance the digital experience for its employees, partners and customers.
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ΟΡΑΜΑ
VISION

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
CORPORATE
RESPONSIBILITY

    

    

    

Όραμά μας είναι να καθιερωθούμε ως ο πιο καινοτόμος πάροχος ενεργειακών 

και IoT λύσεων στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και ως εγγυητής των πιο 

ανταγωνιστικών χρεώσεων, διατηρώντας αέναα το υψηλό αίσθημα σεβασμού και 

ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την κοινωνία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008

H WATT+VOLT λειτουργεί µε βάση το Διεθνές Πρόγραµµα

Πιστοποίησης ISO 9001.

    

We envision to establish ourselves as the most innovative energy and IoT related 

solutions provider in the Balkans Area, constantly ensuring meaningful and cost-

efficient solutions, cultivated with a high sense of respect and accountability 

towards the people, the environment and the society. 

ISO 9001:2008 CERTIFICATION
WATT+VOLT operates according to ISO 9001 International 

Certification Standard.

Οι καθημερινές μας δραστηριότητες διακατέχονται από ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης προς το 

περιβάλλον, την κοινωνική ευημερία και τον κώδικα δεοντολογίας μας. 

H σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους καταναλωτές και την κοινωνία ενισχύεται 

καθημερινά με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές 

κοινότητες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Αθλητικούς 

Οργανισμούς.

We have a strong sense of responsibility towards the environment, social wellbeing and our code 

of ethics in our day to day business. The relationship of trust and cooperation we built with our 

customers and the society is refined due to numerous corporate social responsibility actions. 

We work closely with local communities, Non-governmental Organizations (NGOs), Educational 

Institutions and Athletic Organizations towards our corporate citizenship duties.
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Παρέχουμε σήμερα τις νέες, προηγμένες τεχνολογίες που θα επικρατήσουν στο μέλλον. 

Προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις και μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές για ενεργειακή απόδοση, 

ασφάλεια και άνεση.

• Το smarteverything είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αξιοποιεί την τεχνολογία 

Internet of Things (IoT). Περιλαμβάνει hardware, software και πλαίσια διασύνδεσης ως προς τη 

διαχείριση, μεταξύ άλλων, της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, του νερού, του φωτισμού, 

της αγροτικής καλλιέργειας, της στάθμευσης, της υγείας και των αποβλήτων.

• Το smartenergy αποτελεί την εξέλιξη της βραβευμένης πλατφόρμας Energy Analytics που επιτρέπει 

στους οργανισμούς να παρακολουθούν, να αναλύουν και να διαχειρίζονται την ενεργειακή τους 

κατανάλωση, μειώνοντας το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

• Το smartwatt είναι η ολοκληρωμένη software/hardware λύση που μετατρέπει ένα απλό σπίτι 

σε «έξυπνο», δίνοντας στους χρήστες τον απόλυτο έλεγχο των «έξυπνων» συσκευών τους, 

εξασφαλίζοντας άνεση, ασφάλεια και οικονομία.

• Οι Ενεργειακές Λύσεις & Υπηρεσίες της WATT+VOLT σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αξιοποιούνται στο μέγιστο οι ενεργειακοί πόροι και ταυτόχρονα, μέσω μιας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης, να αναβαθμίζεται το επίπεδο άνεσης και ασφάλειας της εγκατάστασης και να 

μεγιστοποιείται η ενεργειακή απόδοση.

• Το ΜyWatt είναι η βραβευμένη εφαρμογή που παρέχει στον πελάτη πρόσβαση στο ιστορικό των 

λογαριασμών του, στην πληρωμή τους και στην εξυπηρέτηση πελατών.

We provide new age technologies that will prevail in the future. We offer products, solutions and 

consult best practices for energy efficiency, safety and comfort.

• Smarteverything, is a complete end to end platform as a service for the IoT world. We provide 

turnkey IoT solutions that include hardware, software and networking frameworks for electricity, 

gas, water, lighting, agriculture, parking, health and waste management. 

• Smartenergy is the upgraded version of the award-winning Energy Analytics platform, enabling 

organizations to monitor, analyze and manage their energy consumption and lower their energy 

imprint.

• The award-winning smartwatt is a complete software/hardware solution transforming an ordinary 

home into a “smart” home, enabling its habitants to gain absolute control over their smart 

appliances providing comfort, security and savings.

• All Energy Solutions & Services by WATT+VOLT are especially designed to fully deploy energy 

resources and upgrade the building’s level for comfort and security so as to maximize energy 

efficiency.

• The award-winning ΜyWatt customer portal grants to the customer access to historical 

consumption bills, payments and customer care.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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WATT+VOLT employees are devoted to act in our customers’ best interest. 

They deliver pioneer solutions. They learn, grow, evolve. They are the industry experts. 

Empowered to plan, shape our strategy and fulfill the vision.  

They are WATT+VOLT’s driving force. WATT+VOLT is its people.

Οι εργαζόμενοι της WATT+VOLT είναι αφοσιωμένοι στον πελάτη και στις ανάγκες του. 

Παρέχουν πρωτοποριακές λύσεις. Μαθαίνουν, εξελίσσονται, προοδεύουν. 

Είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του κλάδου. 

Συμμετέχουν στο σχεδιασμό, διαμορφώνουν τη στρατηγική και εκπληρώνουν το όραμά μας. 

Οι εργαζόμενοί μας είναι η κινητήρια δύναμη της WATT+VOLT. Η WATT+VOLT είναι οι άνθρωποί της.

ANΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΗUMAN 
RESOURCES
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Tel.: +30 2130 189 100

Fax:+30 210 3619 835

info@watt-volt.gr
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The integrated 
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experience


