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Słoneczna energia z AVIA Solar

Nowy brand

w rodzinie AVIA w Polsce

Wykorzystując nasze doświadczenie w sprzedaży energii

elektrycznej i gazu będziemy oferować klientom kompleksową

multi-produktową ofertę montażu instalacji fotowoltaicznych

połączonych z magazynowaniem energii uzupełniając je

dostawami energii z sieci.

Multienergetyczne rozwiązania

Marka AVIA Solar jest naszą odpowiedzią na dynamiczny

rozwój rynku fotowoltaicznego w Polsce i potrzeb klientów, na

którym również chcemy być widoczni i tworzyć kolejny silny

brand w rodzinie AVIA.

SPRZEDAŻ ENERGII

NA ZASADACH TPA

MAGAZYNOWANIE 

ENERGII

Jakość AVIA 

na rynku fotowoltaiki

w Polsce

MONTAŻ INSTALCJI 

FOTOWOLTAICZNYCH
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Multienergetyczna oferta AVIA - kumulacja energii w jednym miejscu  

Klientom zapewniamy kompleksową ofertę energetyczną, 

co wyróżnia nas spośród konkurencji na rynku. 
Stawiamy na mixy produktowe skomponowane 

na bazie naszych produktów energetycznych. 

Ofertą łączymy potrzeby klientów biznesowych i indywidualnych, 

tworząc dedykowane promocje dla poszczególnych grup odbiorców. 
1.SPRZEDAŻ I NSTALACJI 

DO PRODUKCJI ENERGII 

2. ODKUP NADWYŻEK 

ENERGII Z INSTALACJI

3. ZAKUPY 

ENERGII Z SIECI

Dynamiczny rozwój rynku fotowoltaicznego w Polsce wraz z przyrastającą liczbą 

nowych instalacji oraz możliwość sprostania wyzwaniom i zaoferowania 

kompleksowej obsługi jest olbrzymim potencjałem dla AVIA Solar na rynku.

jakościowe rozwiązania

elastyczność i szybkość działań

kompleksowa obsługa potrzeb Klientów

W jednym miejscu:
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Nasi Klienci 

Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych oraz firm, 

którzy rozważając inwestycję we własną produkcję energii elektrycznej, 

dążą do zapewnienia długookresowego bezpieczeństwa 

energetycznego oraz niższych kosztów energii.

Doświadczenie w sprzedaży

Obecnie dostarczamy energię elektryczną i gaz ziemny do ponad 3 500 firm. 
Ofertę AVIA Solar kierujemy w pierwszej kolejności do naszych wieloletnich 

Partnerów biznesowych  w całej Polsce.



Bazujemy na współpracy 

z czołowymi producentami 

paneli fotowoltaicznych, zapewniającymi 

najwyższą jakość produktów 

oraz najdłuższe gwarancje na rynku 

dla  sprawności urządzeń.

Różnorodność 

i gwarancja 

niezawodności 

produktów
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Siła jakości Partnerów – z kim współpracujemy

TOP MARKA

SPOŚRÓD 

NIEMIECKICH

PRODUCENTÓW 

100 % produkcji w fabryce  w Niemczech, 

certyfikat jakościowy MADE IN GERMANY, 

koncernSAS;

25 letnie gwarancje na produkty  i uzyski energii 

oraz 20 letnie doświadczenie na rynku;

moduły w technologii monoPERC, zdające najbardziej 

wyśrubowane testy wytrzymałościowe i jakościowe;

szeroka oferta, elegancki design, innowacyjna technologia 

dla nawet najbardziej wymagających klientów;

Współpraca 

z producentami 

z Polski, Europy 

oraz Azji



Realizacje całej instalacji od doboru modułów, falowników, po systemy mocowań

opieramy na urządzeniach znanych producentów, gwarantujących wysoką jakość

wykonania i bezawaryjne działanie na długie lata.
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Siła jakości produktów w ofercie

Oferta uzależniona jest

od potrzeb i oczekiwań Klienta, 

i wyborów pod względem 

parametrów jakościowych

oraz budżetu inwestora. 

Przygotowane zestawy

pozwalają na zaspokojenie 

zróżnicowanych oczekiwań 

Klientów.

Wysokie moce modułów, zapewniające wysoką wydajność

i wysokie uzyski – w ofercie moduły od 340 do nawet 390 W.

Gwarancje produktowe: 25 lat dla modułów fotowoltaicznych,

10 lat dla inwerterów, 10 lat dla systemów mocowań.

Uzysk mocy po 25 latach nawet 86%.

Produkty w ofercie spełniają wyśrubowane normy odporności

na warunki atmosferyczne: gradobicie, niskie i wysokie temperatury.
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Siła kompetencji i doświadczenia zespołu

Nasz Zespół Doradców, Projektantów podchodzi do każdej instalacji

indywidualnie, zapewniając najwyższy poziom doradztwa oraz wiedzy

eksperckiej, tak aby zapewnić dedykowane rozwiązania dla inwestycji.

Nasi instalatorzy dbają o bezpieczeństwo podczas przeprowadzanej

instalacji, posiadają niezbędne uprawnienia, certyfikaty oraz przede

wszystkim wiedzę ekspercką i wieloletnie doświadczenie w projektowaniu

i instalowaniu systemów fotowoltaicznych.

Sprawdzeni i wykwalifikowani Instalatorzy podczas instalacji 

Stawiamy na jakość widoczną nie tylko w doborze produktów, sukces

uzależniamy również od współpracy ze sprawdzonym zespołem technicznym.

Wykwalifikowani Doradcy Klienta oraz Projektanci na etapie projektu
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Jak działamy - od audytu po monitoring

Rozmowa z inwestorem 

i określenie potrzeb

dla instalacji

Audyt fotowoltaiczny online 

lub na miejscu inwestycji 

z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa

Staranny dobór urządzeń 

dla projektu instalacji, 

przedstawienie rozwiązań 

z kalkulacją kosztów 

i dostępnych dotacji 

i ulg oraz ofertą finansowania

Montaż instalacji u Klienta,

oraz zgłoszenie podłączenia

instalacji do sieci 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

Po podłączeniu instalacji 

monitorujemy online 

jej pracę 24/7 

oraz świadczymy usługę 

serwisowania urządzeń
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Poznaj nasze zestawy

Oferta uzależniona jest

od potrzeb i oczekiwań Klienta, 

i wyborów pod względem 

parametrów jakościowych

oraz budżetu inwestora. 

Przygotowane zestawy

pozwalają na zaspokojenie 

zróżnicowanych oczekiwań 

Klientów.

Dla klientów 

ceniących ponadprzeciętną jakość 

i niezawodność.

Dla klientów 

wymagających, ceniących najwyższą 

jakość w połączeniu

z eleganckim designem.

Dla klientów 

stawiających na rozwiązania 

pozwalające na poczucie 

niezależności w każdej sytuacji. 

Zestaw pozwala na osiąganie wysokich 

uzysków energii poprzez zastosowanie 

wysokich mocy modułów oraz wysoką 

jakość pozostałych komponentów 

składających się na instalację.  

Jedno z ciekawszych rozwiązań 

na rynku w tym przedziale cenowym,  

pozwalające na kompromis pomiędzy 

najwyższą jakością a ekonomią.

Dla klientów, 

stawiających na wysoką jakość 

w optymalnej cenie.

Zestaw pozwala na samowystarczalność 

i poczucie komfortu  w przypadku awarii lub 

spadków napięcia.

W zestawie oprócz wysokiej klasy modułów 

proponujemy falownik hybrydowy PV 

wyposażony w wejście do magazynu energii, 

pozwalający na wykorzystanie jej  w przypadku 

braku zasilania z sieci. 

Idealne rozwiązania dla klientów 

w lokalizacjach z występującymi problemami 

z siecią oraz dbających 

o bezpieczeństwo i zapewnienie 

nieprzerwanego dostępu do energii. 

W zestawie moduły zdające najwyższe  

na świecie standardy  wytrzymałości, 

gwarantujące komfort użytkowania 

na długie lata.

Wysoka jakość komponentów  zestawu. 

Moduły oraz falowniki  od firmy 

innowacyjnej, ceniącą sobie jakość 

i nowoczesne rozwiązania technologiczne 

z wieloletnim doświadczeniem w branży. 

Zastosowana technologia LHS 

w połączeniu  z doskonale dobranym 

falownikiem pozwalają  na uzyskanie 

ponad  3 % wyższej  mocy niż  w innych 

panelach o tych samych parametrach. 

Zestaw opieramy na produktach zajmujących 

pierwsze miejsca w rankingach na niezawodność, 

wyprzedzające konkurencję m.in. pod kątem 

współczynników temperaturowych mających 

wpływ na wydajność urządzeń.   

Panele w  zestawie łączą w sobie wysoką 

efektywność działania z bezkonkurencyjną 

jakością wykonania. 

Rozwiązanie spełniające w 100% wymagania  

klientów ceniących wysoki design i estetykę przy 

jednoczesnym maksymalnym poziomie 

wydajności. Idealne dla nowoczesnego 

budownictwa, cenione przez architektów 

i doceniane przez klientów lubiących się 

wyróżniać. 

PROFESSIONAL HYBRID PROOPTIMUMCOMFORT
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Kanały sprzedaży i promocji oferty 

Promocja oferty 

na stacjach  AVIA

poprzez  dedykowane standy 

i materiały promocyjne

Własny zespół 

Handlowy aktywnie 

działający w całej Polsce

Szeroka kampania 

promująca ofertę  w sieci

oraz bezpośrednio wśród 

potencjalnych klientów 
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Cele do osiągnięcia do 2023 roku

Planowana moc do zainstalowania

69 MWp
około 20 MWp rocznie

Docelowo 

ponad 100 ekip instalacyjnych

w całej Polsce 

Zakładane 

przychody do osiągnięcia  

276 mln zł 
W okresie 3 lat 

jeden z czołowych

graczy na rynku 

Siły sprzedażowe 

w projekcie 

150 Handlowców

sieć zewnętrznych Partnerów 

sprzedaż przez sieć stacji AVIA

(obecnie 50 stacji w Polsce)



Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

www.aviasolar.pl

kontakt@aviasolar.pl

Dziękujemy za uwagę

http://www.aviasolar.pl/

