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Kim jesteśmy?

Niezależni eksperci energetyczni – według formuły „Total Energy Cost Management”
O nas
• Jesteśmy
największą
energetycznego w Polsce

firmą

doradztwa

Alfa Energy (UK) i Servizi Ambiente Energia S.r.l. –

• Na rynku energii elektrycznej działamy od maja 2010
roku.
• Zespół Energomix składa się ze specjalistów z zakresu
doradztwa energetycznego (w tym certyfikowanych
audytorów energetycznych).
• Obsługujemy portfel ponad 3 500 klientów
biznesowych i instytucji publicznych o łącznym
wolumenie ponad 750 GWh.
• Jesteśmy firmą rzetelną i wypłacalną (Certyfikat
Wiarygodności Biznesowej 2014, 2015 i 2016,
Certyfikat Wiarygodności Płatniczej 2015 i 2016).
Otrzymaliśmy tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2015.
Posiadamy certyfikat RZETELNA FIRMA.
Warszawa, 2017

• Podpisaliśmy umowę partnerstwa strategicznego z
włoskim

ekspertem

w

dziedzinie

efektywności

energetycznej.
• Od 2013 roku współpracujemy z Bankiem Światowym
przy raporcie Doing Business.
• Współpracujemy

z

uznanymi

przedstawicielami

środowiska akademickiego.
Współpracujemy na bazie umów partnerskich z:

www.energomix.com
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Kim jesteśmy?

Polisa OC obejmująca odpowiedzialność za usługi doradcze i konsultingowe
Standardowa

polisa

odpowiedzialności

cywilnej

przedsiębiorstwa nie obejmuje odpowiedzialności za
usługi doradcze i konsultingowe (w tym straty finansowe
poniesione przez Klienta w wyniku takich usług, np.
audytu energetycznego). W związku z tym wyszliśmy
naprzeciw nowym potrzebom i wykupiliśmy specjalne
ubezpieczenie OC (z klauzulą czystych strat finansowych)

na sumę 500 000 zł skonstruowane specjalnie dla nas i
obejmujące następujące ryzyka: audyt energetyczny i
audyt efektywności energetycznej, pośrednictwo w
sprzedaży energii i gazu, sprzedaż i montaż urządzeń

(LED, PV) oraz doradztwo i konsulting energetyczny.

Warszawa, 2017
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Kim jesteśmy?

Profesjonalny zespół gwarantujący wysoką jakość współpracy
Michał Suska jest Prezesem Zarządu Energomix Sp. z o.o. Od 2014 roku pełni funkcję eksperta Business Centre
Club ds. efektywności energetycznej. Jest również Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradztwa
Energetycznego oraz członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Wcześniej zdobywał
doświadczenie w irlandzkim funduszu typu private equity, gdzie zajmował się inwestycjami na terenie Europy
Środkowo-Wschodniej oraz Turcji. Pracował również w Unicredit MIB oraz EY. Michał jest absolwentem dwóch
kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendystą Haskayne School of Business (University
of Calgary). Został przyjęty do elitarnego programu Future Energy Leaders' prowadzonego przez Światową Radę
Energetyczną. W programie bierze udział tylko 100 młodych, najzdolniejszych liderów z branży energetycznej
z całego świata. Działa w zespole ds. efektywności energetycznej.
Krzysztof Rossa zarządza Centrum Efektywności Energetycznej w ramach Energomix Sp. z o.o. Absolwent
Politechniki Warszawskiej Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz podyplomowo Ciepłownictwo
i Ogrzewnictwo z Auditingiem Energetycznym. Ukończył studia podyplomowe Marketingu i Zarządzania
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni pracownik operatora jednego z największych systemów
ciepłowniczych w Europie - Veolia Energia, gdzie w centrum badawczo-rozwojowym zajmował się poprawą
efektywności wykorzystania energii w źródłach ciepła, sieciach przesyłowych i u odbiorców końcowych. Członek
wielu polskich i międzynarodowych zespołów projektowych zajmujących się poprawą efektywności
wykorzystania energii. Odbył wiele specjalistycznych kursów z zakresu audytingu energetycznego i zarządzania.

Warszawa, 2017
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Kim jesteśmy?

Profesjonalny zespół gwarantujący wysoką jakość współpracy
Dr inż. Adam Pancewicz pełni funkcję Dyrektora ds. Efektywności Energetycznej. Ekspert ds. instalacji HVAC&R.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Podczas studiów odbył zagraniczne
staże naukowe w Liege i Kopenhadze. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zarówno w branży auditingu,
jaki i projektowania. Wykonał audyty energetyczne dla jednej z największych sieci sklepów
wielkopowierzchniowych w Polsce – INTER IKEA. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje inspektora,
projektanta oraz kierownika projektu i budowy.

Marek Gajowczyk pełni funkcję Dyrektora ds. Efektywności Energetycznej. Jest absolwentem Politechniki
Radomskiej kierunku Elektroenergetyka Przemysłowa. Wieloletni pracownik RWE Stoen Operator, gdzie wspiął
się po szczeblach kariery zawodowej na stanowisko menadżera wydziału pomiarów. Podczas swojej wieloletniej
pracy zrealizował wiele projektów inwestycyjnych, modernizacji systemów teleinformatycznych w stacjach
wysokich napięć oraz projektów zdalnego odczytu liczników u klientów. Koordynował prace podwykonawców,
dokonywał odbiorów technicznych, programował koncentratory stacyjne. Posiada uprawnienia SEP do 120 kV.

Warszawa, 2017

www.energomix.com

5

Kim jesteśmy?
Profesjonalny zespół gwarantujący wysoką jakość współpracy
Mgr inż. Jacek Prószkowski pełni funkcję Kierownika ds. Efektywności Energetycznej. Jest absolwentem
Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej kierunku Energetyka. Specjalista w dziedzinie maszyn
i urządzeń do przesyłania, wymiany i wytwarzania ciepła w energetyce konwencjonalnej oraz
rozproszonej. Projektant i wykonawca instalacji rurociągowych siłowni parowych, układów pomp, źródeł
ciepła m.in. dla KGHM Polska Miedź, Dalkia (obecnie Veolia Energia), BASF Ludwigshafen. Pasjonat
energetyki odnawialnej oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych w dziedzinie odzysku ciepła
odpadowego. Doświadczony w zakresie przeprowadzania rozmów handlowych i prezentacji
technicznych.
Piotr Szewczuk pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego. Zarządza działem ofert i back office – wyceny,
ofertowanie, obsługa umów. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Kierunku
Agrobiznes. Certyfikowany Audytor Energetyczny. Odbył wiele specjalistycznych kursów z zakresu
wdrażania rozwiązań proekologicznych oraz zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w Małych
i Średnich Przedsiębiorstwach, organizowanych przez krajowe oraz międzynarodowe organizacje
i koncerny.

Warszawa, 2017
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Dlaczego warto z nami współpracować?

Kompleksowo opiekujemy się obszarem energetycznym u Klienta
NIEZALEŻNOŚĆ - Nie jesteśmy AGENTEM / PRZEDSTAWICIELEM spółek obrotu energią. Jesteśmy partnerem /
brokerem 25 dostawców prądu i gazu ziemnego. Mamy pełen przegląd rynku, obiektywną ocenę warunków
handlowych i umownych każdego ze sprzedawców. OPRACOWUJEMY DLA KLIENTA PEŁNĄ STRATEGIĘ
OBNIŻENIA KOSZTÓW ENERGII. Mamy możliwość optymalizacji kosztów w obiektach w Polsce oraz zagranicą
(zasięg ogólnoeuropejski – ALFA ENERGY).
DOŚWIADCZENIE I REFERENCJE - Jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy funkcjonowanie na zliberalizowanym
rynku energii Pracujemy dla dużych klientów (>1 GWh) i wielu małych oraz instytucji publicznych (Ustawa PZP).
Wśród instytucji publicznych obsługujemy samorządy, agencje rządowe i zakłady komunalne. Przygotowujemy
również strategie rynkowe dla międzynarodowych firm energetycznych.
MODEL BROKERSKI (WYNARGODZENIE) – W zakresie sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego.
funkcjonujemy w modelu brokerskim, dlatego nie pobieramy wynagrodzenia od Klienta. Nasze wynagrodzenie
jest pokrywane przez dostawców energii, z którymi mamy zwarte umowy współpracy hurtowej, dzięki temu
mamy dostęp do atrakcyjnych warunków cenowych i umownych. Jedynie usługi dodatkowe są wyceniane
indywidualnie (np. kompensacja mocy biernej).

Warszawa, 2017
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Kim jesteśmy i dlaczego warto współpracować z nami?
Kompleksowo opiekujemy się obszarem energetycznym u Klienta

PROFESJONALNY ZESPÓŁ - Zespół Energomix składa się ze specjalistów z zakresu doradztwa energetycznego (w
tym certyfikowanych audytorów energetycznych). W centrali w Warszawie pracuje kilkunastu specjalistów –
posiadamy biura regionalne w całej Polsce, gdzie pracuje ponad 100 konsultantów. Jako jedyna firma w Polsce
zostaliśmy wybrani przez Bank Światowy do wsparcia przy realizacji raportu Doing Business 2014 i 2015 w
obszarze energetyki. Prezes Zarządu Energomix jest ekspertem Business Centre Club ds. Efektywności
Energetycznej oraz członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej i uczestnikiem programu
Future Energy Leaders – 100 osób na świecie.
BEZPIECZEŃSTWO - Posiadamy kapitał zakładowy 100 000 zł i ubezpieczenie OC wykonywanej
działalności. Stawiamy na bezpieczeństwo. Jesteśmy firmą rzetelną i wypłacalną (złoty
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2014, 2015 i 2016, Certyfikat Wiarygodności Płatniczej 2015 i 2016).
Otrzymaliśmy również wyróżnienie w konkursie LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2015 za profesjonalizm i
innowacyjność w działaniu. Posiadamy tytuł RZETELNA FIRMA.
OPIEKA I MONITORING – Zapewniamy monitoring kontraktu dla klienta (wyjaśnienie umowy, faktur, cen).
Pomagamy w relacjach z dostawcami energii (wnioski, analizy, rozliczenia). Zapewniamy obsługę w zakresie
dodatkowych produktów (oświetlenie, fotowoltaika, audyt efektywności, etc.). Przesyłamy do klientów cykliczny
monitoring rynkowy. Ponadto, dbamy o przedłużenie umowy na atrakcyjnych warunkach. Organizujemy grupy
zakupowe. Jesteśmy też operatorem serwisów branżowych (www.ofertyenergetyczne.pl, www.samenergia.pl,
www.wspolnaenergia.pl).

Warszawa, 2017
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Warszawa, 2017
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Na czym polega zarządzanie gospodarką energetyczną?
Etapy optymalizacji wydatków na prąd i gaz ziemny
ETAP 1

Optymalizacja
ceny zakupu

•
•
•
•
•

Obniżenie średniej ceny energii elektrycznej i minimalizacja opłat handlowych
Obniżenie ceny zakupu gazu ziemnego i opłaty abonamentowej
Bezpieczeństwo i stabilność dostaw
Obsługa operacyjna kontraktu
Negawaty – nowy program PSE oraz możliwość wykorzystania rynku bilansującego
ETAP 2

Optymalizacja
dystrybucji

•
•
•
•
•

Dopasowanie grupy taryfowej do godzinowego profilu poboru
Optymalizacja mocy umownej
Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej
Rozliczenie mocy
Modernizacja UPR oraz budowa przyłączy energetycznych
ETAP 3

Racjonalizacja
poboru

•
•
•
•
•

Wymiana oświetlenia na LED
Fotowoltaika
Audyt efektywności energetycznej
Systemy monitoringowe
Wdrażanie OSDn
ETAP 4

OUTSOURCING ENERGETYCZNY DLA FIRM
Warszawa, 2017
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Monitoring

Cykliczny monitoring
rozliczeń i parametrów
energetycznych
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Na czym polega zarządzanie gospodarką energetyczną?
Etapy współpracy przy optymalizacji zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego
ETAP 1

Analiza profilu
energetycznego

•
•
•
•
•
•

Weryfikacja warunków technicznych (TPA)
Inwentaryzacja parametrów umów – sprawdzenie statusu (np. odbiorcy przemysłowego)
Inwentaryzacja danych z faktur
Sprawdzenie możliwości uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego
Pozyskanie danych szczegółowych (OSD lub pomiary)
Opracowanie profilu godzinowego zapotrzebowania na energię

ETAP 2

Przygotowanie
strategii zakupu

•
•
•
•

Opracowanie wariantów zakupowych do profilu poboru (energia czarna i kolory)
Analiza i opracowanie wymagań pozacenowych (termin płatności, etc.)
Negocjacje wstępne z dostawcami – warunki brzegowe
Opracowanie specyfikacji zakupowej

ETAP 3

Realizacja
zakupów

•
•
•
•

Wybór krótkiej listy dostawców
Negocjacje warunków cenowych i pozacenowych
Podpisanie umowy z dostawcą
Realizacja zakupu według wybranego wariantu

ETAP 4

Obsługa
kontraktu
Warszawa, 2017
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Monitoring faktur oraz
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Dlaczego warto rozpocząć pracę w branży energetycznej?
Dynamika wzrostu sektora niespotykana w innych obszarach gospodarki
✓ Obszerny rynek docelowy – ponad 16 mln potencjalnych klientów, w tym 1,6 mln
odbiorców biznesowych i ponad 14 mln odbiorców indywidualnych. 6,9 mln odbiorców
gazu ziemnego wysokometanowego.

✓ Niska penetracja rynku – do końca 2016 roku sprzedawcę zmieniło ponad 170 tys. firm i
460 tys. odbiorców indywidualnych. W Zachodniej Europie regularnie sprzedawcę
zmienia ok. 20% odbiorców.
✓ Niska świadomość klientów – wciąż bardzo niska świadomość klientów w temacie
efektywności energetycznej.
✓ Wysokie wynagrodzenie – zarobki najlepszych doradców klienta sięgają regularnie ponad
10 tys. miesięcznie. Oferujemy bardzo wysokie prowizje oraz dodatki.
✓ Otwarcie rynku gazu ziemnego i rynku OZE – prowadzimy działania sprzedaży gazu
ziemnego (podobnie do energii elektrycznej) oraz Odnawialnych Źródeł Energii.

✓ Specjalizacja w rozwojowej branży – uzyskanie specjalizacji w rozwojowej branży, która
ma przed sobą czasy rozwoju. Zostań doradcą energetycznym!
Warszawa, 2017
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Ścieżka rozwoju w strukturze Energomix
Stawiamy na ludzi chcących rosnąć z organizacją
Zarobki: 50-100 tys. rocznie

Zarobki: 100-200 tys. rocznie

Zarobki: >200 tys. rocznie

Dyrektor Regionu
Kierownik Regionu
Ekspert
Specjalista

Partner Handlowy

Doradca Klienta
Doradca

Kierownik / Dyrektor

Partner Handlowy

Osoba pracująca aktywnie w terenie z
klientami B2B. Pracuje samodzielnie i
pod nadzorem Menedżera. Realizuje
plany
sprzedaży.
Raportuje
do
Menedżera.
Ma
do
dyspozycji
samochód i paliwo.

Samodzielnie sprzedaje i prowadzi
zespół sprzedaży min. 5 osób. Realizuje
plany sprzedaży. Ma do dyspozycji
samochód, paliwo, wynagrodzenie
podstawowe, prowizję od własnej
sprzedaży i zespołu.

Partner posiada grupę sprzedażową lub
działa w sposób pasywny. Możliwość
współpracy tylko na zasadzie poleceń.
Wynagrodzenie prowizyjne.

Szkolenia | Wsparcie marketingowe | Opieka Menedżera | Konkursy | Leady | Narzędzia pracy | Umowa o pracę

Warszawa, 2017
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Co nas wyróżnia?

Sprawdź naszą ofertę i poczuj różnicę! Bądź doradcą, a nie sprzedawcą!
✓ Elastyczna i konkurencyjna oferta dla klientów – dzięki wysokiemu wolumenowi sprzedaży uzyskujemy najlepsze
warunki cenowe dla klientów i wsparcie od spółek obrotu. Z sukcesem sprzedajemy do małych i dużych firm
(specjalne oferty promocyjne, produkty FIX i strukturyzowane w oparciu o TGE, doradztwo energetyczne). U nas
masz elastyczną i kompleksową ofertę – 25 spółek obrotu i dodatkowe produkty.
✓ Brak ograniczeń terytorialnych w sprzedaży – inaczej niż duże spółki obrotu, które nie dopuszczają sprzedaży na
swoim terenie (np. PGE zajmuje teren całej wschodniej Polski). Dla nas istotny jest każdy klienta, a nasz partner ma
swobodę sprzedaży w całym kraju.
✓ Brak ograniczeń wolumenowych – duże spółki obrotu nie pozwalają na obsługę klientów kluczowych (np. powyżej
1 GWh) przez kanał pośredni – zatrudniają własnych KAMów.
✓ Brak ograniczeń co do typów klientów – wszystkie grupy taryfowe (A, B, C i G) u nas sprzedajesz do klientów
firmowych, klientów kluczowych, wspólnot i spółdzielni, klientów indywidualnych i klientów publicznych.
✓ U nas zarabiasz nie tylko na sprzedaży energii – poza sprzedażą energii elektrycznej i gazu ziemnego, u nas
zarabiasz na doradztwie dla klientów z sektora publicznego, optymalizacji kosztów dystrybucji, technologiach

redukcji zapotrzebowania, audytach energetycznych oraz monitoringu.
Warszawa, 2017
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Dlaczego Energomix?

Pracuj z najlepszymi. Przekonaj się do profesjonalnych usług doradztwa energetycznego.
✓Najwyższe wynagrodzenia w branży – Porównaj nasze ceny minimalne i stawki prowizyjne z innymi (DAJEMY
GWARANCJĘ NAJWYŻSZYCH PROWIZJI ZA MWh W BRANŻY). U nas możesz zarabiać również na opłacie
handlowej. NIE MA LIMITÓW WYSOKOŚCI PROWIZJI. DODATKOWE PRODUKTY, DODATKOWE WYNAGRODZENIE.
✓ Wypłata z góry za prognozę – wypłacamy prowizję za pozyskanego klienta już w następnym miesiącu po jego
akwizycji. Masz prawo do przedłużenia umowy na kolejny okres z klientem – prowizja płatna standardowo.
✓ Bardzo atrakcyjna oferta dla klientów – dzięki współpracy z wieloma dostawcami energii posiadamy najniższe na
rynku ceny bazowe (co pozwala na sprzedaż do wszystkich klientów). Ponadto, mamy najwyższe stawki prowizyjne
od sprzedawców energii, które nie są do uzyskania przez mniejszych partnerów.
✓ Unikalna koncepcja biznesowa – tylko praca w Energomix daje tak szerokie możliwości działania na rynku
energetycznym (masz szansę na zarobek w każdym segmencie rynku energetycznego).
✓ Obsługa klientów – sprzedawcy energii oraz Energomix zapewniają najwyższy poziom obsługi klienta. Wydajemy
tygodniowy monitoring rynku energetycznego, magazyn dwumiesięczny oraz na bieżąco informujemy klientów i
współpracowników o wydarzeniach rynkowych. Wspieramy klientów w kontaktach z dostawcami energii.
✓ Wsparcie sprzedaży - zapewniamy wsparcie call center, leady sprzedażowe, ulotki, teczki, szkolenia, konkursy
sprzedażowe. Dokładamy starań, aby współpraca układała się owocnie dla obu stron. Promujemy markę Energomix
(konferencje, Internet). Obsługujemy dokumentację ze strony back office (umowy wypełniają pracownicy biura).
✓ Stabilność i wypłacalność – jesteśmy firmą stabilną finansowo. Działamy uczciwie.
Warszawa, 2017
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Jak rozpocząć współpracę z Energomix?

Prowadzimy ciągła rekrutację a szkolenia wstępne organizujmy w każdym miesiącu
1.

Rozmowa wstępna - po otrzymaniu CV lub opisu działalności spotykamy się lub przeprowadzamy rozmowę
telefoniczną w celu wyjaśnienia założeń współpracy. WNIKLIWY PROCES REKRUTACYJNY (sprawdzenie referencji
i wyników dotychczasowych, umiejętności komunikacyjnych i sprzedażowych, weryfikacja portfolio klientów,
weryfikacja umiejętności obsługi komputera) – dotyczy stanowisk aktywnych.
2. Wybór formy współpracy – należy wybrać formę współpracy (umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o
pracę).
3. Podpisanie umowy - podpisujemy odpowiednią umowę z załącznikami produktowymi i zasadami współpracy.
4. Szkolenie wstępne - szkolenie 2-3 dniowe (produktowe i sprzedażowe). Po szkoleniu teoretycznym odbywa się
szkolenie w terenie. Zazwyczaj w szkoleniu uczestniczą też przedstawiciele spółek obrotu. Podczas szkolenia
zapewniamy catering i materiały. Szkolenie w Warszawie lub w regionach. Koszty szkolenia (w tym noclegu)
pokrywa Energomix – dotyczy stanowisk aktywnych (Doradca, Specjalista, Ekspert, PHA).
5. Wdrożenie w struktury sprzedażowe - po szkoleniu pierwsze projekty realizujemy wspólnie, aby każdy poprawnie
konstruował wyceny i oferty. Ciągłe wsparcie ze strony zespołu Energomix (również w terenie).
6. Szkolenia okresowe - zapewniamy warsztaty i szkolenia okresowe, które pogłębiają wiedzę.
Naszą ambicją jest tworzenie najlepszej profesjonalnej organizacji działającej w obszarze doradztwa energetycznego
w Polsce, dlatego zależy nam na rozwoju, wsparciu i uczciwych relacjach z naszymi pracownikami oraz partnerami.
Zapewniamy naszym pracownikom i partnerom wszelkie narzędzia do osiągnięcia sukcesu na rynku energetycznym,
gdyż dzięki ich pracy nasza firma ma szansę na dalszy rozwój.
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Dołącz do nas z energią do działania!
Kamila Krawczyk
HR Biznes Partner
kkrawczyk@energomix.pl
rekrutacja@energomix.pl
535 767 443
Infolinia:
801 066 668 (z telefonów stacjonarnych)
22 379 78 73 (z telefonów komórkowych)
biuro@energomix.com
www.energomix.com

Energomix Sp. z o.o.
Czereśniowa 98
02-456 Warszawa
Więcej informacji:
https://www.facebook.com/Energomix
http://www.energomix.com/media_o_nas/

Energomix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowej 8/16, 02-485 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000339431 przez
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 522-293-25-63, o nr REGON: 142056915,
kapitał zakładowy 100 000 zł.
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