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Popularność instalacji PV

Rozwój technologii fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne z roku na rok stają się coraz popularniejsze zarówno w kraju jak też
za granicą. Przyczynił się do tego zarówno wzrost świadomości ekologicznej, ak i ekonomicznej.
Fotowoltaika jest rozwiązaniem niezwykle praktycznym, gdyż światło słoneczne jest ogólnie
dostępne na całym świecie.

Sektor fotowoltaiki doświadczył w ostatnich latach ogromnego wzrostu. Potencjał oraz skalę
tego rynku idealnie oddają liczby (źródło: URE). Na początku roku 2020 fotowoltaika
stanowiła wielkość mocy zainstalowanej rzędu 477,68 MW, w porównaniu do 1,1 MW
w 2011 roku.

Instalacje fotowoltaiczne osiągają szczyty popularności z uwagi na programy dofinansowujące
inwestycje i inne kanały wsparcia, które znacznie obniżają koszty inwestycji. Przez tego typu
programy wsparcia, na fotowoltaikę stać praktycznie każdego, a zwrot inwestycji przebiega
znacznie szybciej (około 5 lat), sprawiając że jest to niezwykle opłacalna inwestycja. Powyższe
uwarunkowania sprawiają, że rynek fotowoltaiczny jest niezwykle atrakcyjny zarówno
inwestorom (właściciele gospodarstw domowych, rolnicy, firmy i organizacje),
jak też przedsiębiorcom z tego sektora.

O wręcz wykładniczym wzroście wykorzystania paneli słonecznych świadczy fakt,
że pod koniec roku 2015 łączna ilość zainstalowanej mocy przekroczyła 95 MW. Warto
wspomnieć że w latach 2014-2015 zainstalowano jej ok. 98%! W połowie 2017 roku łączna moc
zainstalowana instalacji fotowoltaicznych wynosiła 300 MW. Stanowiło to 3,5% z całości
uzyskanej energii z odnawialnych źródeł.
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Perspektywy?

Fotowoltaika w rolnictwie
W Polsce gospodarstwa rolne co raz częściej wspomagają się fotowoltaiką, aby
zredukować koszty energii elektrycznej. Panele można montować na budynkach
gospodarczych i na nieużytkach rolnych (w terenie). Możne też zakładać je na dachach
budynków inwentarskich (oborach, chlewniach, kurnikach), a wytworzony prąd
wykorzystywać do ich oświetlania zewnętrznego i wewnętrznego oraz do zasilania
maszyn i robotów pracujących w budynku. Jeżeli energia zostanie wyprodukowana
w nadmiarze to rolnik może ją sprzedać i zarobić. Jest to też dodatkowym
zabezpieczeniem w razie strat plonów czy zwierząt, ale może stanowić także
alternatywę dla hodowli zwierząt lub uprawy ziemi. Na świecie istnieją farmy słoneczne
będące głównym źródłem dochodu dla inwestorów, którzy je zainstalowali. Dzięki
takim możliwościom zwiększa się liczba osób inwestujących w instalacje OZE, w tym
w system-y fotowoltaiczne, a objęcie ich przez państwo dofinansowaniami czy ulgami
zwiększa możliwości inwestycyjne.

Dofinansowania
Jak wynika z powyższego, fotowoltaika rozwija się w zastraszającym tempie, co
świadczy o wysokim potencjale branży. Wychodzi na to, że w ciągu kolejnych lat
w dalszym ciągu będziemy obserwować dynamiczny wzrost instalacji dedykowanych
dla osób prywatnych jak i wysokoenergetycznych elektrowni słonecznych. Ma na to
wpływ przede wszystkim Unia Europejska i jej wymogi stawiane wobec Polski.
W związku z wymaganiami określonymi przez UE udział odnawialnych źródeł energii
w naszym kraju ma wynosić 15% do 2020 roku, co również przyczynia się do zwiększania
udziału energii elektrycznej z OZE.
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Rynek fotowoltaiki rozwija się przede wszystkim dzięki ustawie o OZE. Dużym
wsparciem dla osób zainteresowanych takimi instalacjami są programy dodatkowego
wsparcia (np. opracowywany program “Mój Prąd”). W związku ze wzrostami kosztów
energii, takie programy umożliwiają wprowadzenie fotowoltaiki również do domów
jednorodzinnych. Na przełomie 2016 i 2017 roku w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych na lata 2014-2020 kwota dofinansowania na instalacje energii słonecznej
(w tym fotowoltaiki) wynosiła 1,26 miliarda złotych. Całkowite koszty planowanych
inwestycji wynosiły 1,86 miliarda złotych. Dofinansowanie pojedynczych inwestycji w
ramach Programów Operacyjnych wynosiło średnio 70% względem całości.
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O firmie
Firma ecoABM to gałąź kompleksowej firmy budowlanej ABM
działającej na rynku już 27 lat!
W
swojej
karierze
wykonaliśmy
już
kilkaset
fotowoltaicznych na różnego typu obiektach.

instalacji

Charakteryzujemy się profesjonalizmem oraz współpracą tylko
z producentami najwyższej jakości podzespołów PV.

Jakość

Wykonastwo

ECO ABM stosuje międzynarodowy standard
ISO9001: 2008 jako standard zapewnienia
jakości, a także międzynarodową normą
ISO14001:
2004
zgodnie
z
zasadą
zrównoważonego rozwoju i środowiska.
Co więcej, produkty, które są używane przez
nas mają wszystkie niezbędne certyfikaty
i licencje CE.

Sekret najwyższej jakości wykonastwa twki we
współpracy wielodziedzinowej. Nasz zespół
składa się ze specjalistów z wielu dziedzin jak:
inżynierowie budownictwa, elektrycy, dekarze,
doświadczeni wykonawcy systemów PV.
Zainspirowani
przez
potrzeby
rynku,
projektujemy
konkurencyjne
rozwiązania
które działają niezawodnie przez cały okres
użytkowania, przez co Klient trwale zyskuje na
wysokich zwrotach z energii słonecznej.

Konkurencyjne ceny

Historia

Współpracujemy ze wszystkimi producentami
podzespołów
fotowoltaicznych
najlepszej
jakości, dlatego każdą instalację dobieramy
indywidualnie. Takie podejście gwarantuje
optymalny stosunek cena/jakość i dobór
fotowoltaiki pod każdą kieszeń i oczekiwania.

Historia firmy ecoABM, czyli gałąź firmy ABM
wyspecjalizowanej na potrzeby rynku OZE
sięga 1992 roku, kiedy to rozwiązywaliśmy
pierwsze problemy inżynierskie.
Opinie lokalnego rynku oraz opinie na naszych
portalach internetowych potwierdzają nasze
zaangażowanie,
wiedzę,
doświadczenie
oraz profesjonalizm.

Rys historyczny
Historia firmy ABM sięga 1992 roku kiedy to rozwiązywaliśmy pierwsze
problemy inżynierskie. Wraz z rozwojem świadomości ekologicznej oraz
w odpowiedzi na potrzeby rynku stworzyliśmy specjalny oddział firmy ABM
– ecoABM.
Nasza firma od dziesięcioleci słynie z najwyższej jakości wykonywanych
robót, terminowością, wiedzą oraz profesjonalnym podejściem do klienta.
Świadczą o tym zarówno opinie wśród klientów na lokalnym rynku oraz
opinie internetowe na naszych publicznych kontach pochodzące od klientów
z całego kraju.

Filozofia
Dokładna kontrola każdego technicznego detalu systemów energii
słonecznej jest dla nas tak samo ważna, jak uzyskanie jasnego obrazu
szerokiej perspektywy.
Jeśli możemy wykorzystać fotowoltaikę w inteligentny sposób to możemy
rozwiązać wielkie wyzwania naszych czasów: od rosnących kosztów energii
elektrycznej w związku z niedoborem paliw kopalnych po pozytywny wpływ
na zmiany klimatu.

Strategia
Jako nowoczesne przedsiębiorstwo OZE wśród polskich firm zajmujących się
energią słoneczną, ecoABM stawia na naturalne wartości wypływające
z energii słonecznej i koncentruje się na jej kluczowych cechach.
ecoABM wyraźnie zaspokaja zapotrzebowanie jakościowe segmentu
premium. Wyjątkowy standard jakości wykonywanych instalacji ecoABM
opiera się na spełnieniu następujących celów:

6

"Postawiłbym swoje pieniądze na Słońce i energię
słoneczną. Jakież to jest źródło mocy! Mam nadzieję, że nie
będziemy musieli czekać, aż, skończy nam się węgiel i ropa
zanim ujarzmimy Słońce."
~Thomas Edison

Współpraca handlowa firmy ecoABM
z osobą/firmą na stanowisku:

Partner ds. Fotowoltaiki / Handlowiec / Doradca handlowy

Oferujemy:
Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne,
Wysokie prowizje (200-500 zł/ kW na start),
Poza prowizją otrzymujesz 70% kwoty będącej różnicą między ceną katalogową,
a ceną sprzedaży jako prowizję dodatkową
Ty decydujesz za jaką cenę chcesz sprzedać dany produkt,
Wsparcie techniczne i marketingowe
Premie kwartalne,
Za ciężką i konsekwentną pracę bardzo duże możliwości rozwoju,

Opis stanowiska:
Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się w Polsce branżą z nieograniczonymi
możliwościami. Współpraca handlowa z ecoABM polega na pozyskiwaniu
nowych klientów samodzielnie, oferując wcześniej szereg szkoleń technicznych
i sprzedażowych. Głównym celem działalności jest rozwijanie relacji zarówno
z osobami prywatnymi, jak i z przedsiębiorstwami. Ważne jest budowanie właściwego
wizerunku Firmy oraz zaangażowanie się w doradztwo i sprzedaż systemów
fotowoltaicznych.
Wymagania – szukamy osób:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nie bojących się ciężkiej pracy,
z orientacją na wyniki i możliwości,
z wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi (zadawania pytań, słuchania),
dążących do stałego rozwoju i pozyskiwania wiedzy,
o pełnej dyspozycyjności i systematycznych,
o doskonałej organizacji własnego czasu pracy,
o potrzebie bycia najlepszym w swojej branży,
znajomość zagadnień technicznych związanych z fotowoltaiką,
akceptujemy również współpracę na zasadzie pracy dodatkowej.
Zadania:

• Pozyskiwanie klientów biznesowych i indywidualnych,
• Prowadzenie negocjacji handlowych, prezentacji tematycznych,
• Budowanie relacji z klientami i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
• Sporządzanie ofert techniczno-handlowych wraz z wizualizacjami rozmieszczenia
modułów
• Udział w targach branżowych,
• Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klienta biznesowego,
• Raportowanie swoich działań i wyników,
• Współpraca z innymi działami w firmie
• Realizację celów sprzedażowych na danym obszarze działania;
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Przejrzysty, wewnętrzny system CRM,
Codzienne wsparcie i pomoc inżynierów PV,
Kompleksową obsługę pozyskanego klienta ( projekt, finansowanie, montaż),
Profesjonalne szkolenia sprzedażowe i techniczne.
Współpracują z nami najlepsi fachowcy. To ludzie z pasją, doświadczeniem oraz
uprawnieniami SEP/UDT.
Do współpracy zapraszamy zarówno doświadczone, jak i początkujące ekipy.
Dzięki autorskiemu programowi szkoleń – łatwo przyswoisz tajniki montażu instalacji
fotowoltaicznych.

ecoABM

Białystok, Gen. St. Maczka 52/2
tel.: 600-710-260
biuro@ecoabm.pl

