Tlačová správa

Za 100 dní sa rozhodlo pre RWE Gas Slovensko
vyše 1 000 zákazníkov
Firmy môžu mať cenu za dodávku plynu nižšiu až o 10 %
Za prvých 100 dní predajnej kampane RWE Gas Slovensko sa rozhodlo pre
odchod od tradičného k tomuto novému dodávateľovi zemného plynu vyše
1000 zákazníkov zo segmentu Firemní zákazníci – maloodber.
Rozširovanie aktivít
RWE Gas Slovensko tak pokračuje v avizovanom rozširovaní svojich predajných
aktivít. Po minuloročnom úspechu v segmente veľkých firiem, sa usiluje
o posilnenie pozície aj v segmente menších podnikov. „Najväčší záujem
o dodávku zemného plynu od RWE Gas Slovensko v tomto segmente prejavili
obce, školy a maloobchodné reťazce,“ hodnotí doterajší vývoj predaja konateľ
spoločnosti Miroslav Kulla.
Citlivosť na cenu
Prvé mesiace predajnej kampane potvrdili, že najdôležitejším kritériom pri
rozhodovaní o zmene dodávateľa plynu je cena. Zákazníci môžu výberom
produktu ovplyvniť výšku svojej úspory. Zníženie ceny v tomto segmente môže
dosiahnuť úroveň až 10 %. „Zmena dodávateľa pre nás znamená úsporu
niekoľko tisíc eur za rok,“ hodnotí zástupca obchodnej siete Coop Jednota
Štefan Koľ.
Málo rozvinutý trh
Skúsenosti po spustení predaja tiež potvrdili očakávanie RWE Gas Slovensko
o nedostatočnom povedomí o možnosti a podstate zmeny dodávateľa plynu.
„Niet sa pritom čoho obávať. Garantujeme rovnakú stabilitu a bezpečnosť
dodávky plynu, ktorý príde k zákazníkom tými istými distribučnými cestami ako
doteraz,“ ubezpečuje M. Kulla.
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RWE Gas Slovensko je najväčším konkurenčným dodávateľom zemného plynu na Slovensku.
V roku 2010 dodáva viac ako 8 TWh zemného plynu pre vyše 100 firiem zo segmentu veľkých
priemyselných zákazníkov. Je súčasťou medzinárodného koncernu RWE, jednej z piatich
najväčších európskych energetických spoločností. V roku 2009 dodalo RWE v Európe 8
miliónom zákazníkov 332 TWh zemného plynu. Má uzatvorené dlhodobé kontrakty na dodávku
plynu nielen z Ruska, ale aj zo Škandinávskej oblasti. Angažuje sa tiež v projekte Nabucco.
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