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Λίγα λόγια για την WATT-VOLT

10 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της ενέργειας

Πάνω από 200.000 πελάτες πανελλαδικά

Την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς με αυτοματοποιημένες 

εφαρμογές & Βραβευμένες υπηρεσίες MyWatt App

Ανάμεσα στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη (204 

θέση) και την 1η ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις (Financial Times, 2020)

Πρωτοποριακές υπηρεσίες, energy efficiency, Smart home Service, 

ηλεκτροκίνηση

Το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα στον κλάδο με 

55 καταστήματα και συνολικά 100 μέσα στο 2021



Οικιακό & 
επαγγελματικό 

ρεύμα

Υπηρεσίες

Φυσικό Αέριο, 
Εγκατάσταση 

Συντήρηση λέβητα

Για Ιδιώτες & 
επιχειρήσεις 

Net Metering Αντλίες 

Θερμότητας

IoT με έξυπνες 
συσκευές

Όλος ο κόσμος της 
WATT+VOLT σε μια 

εφαρμογή

Ολοκληρωμένες Λύσεις και 
Εφαρμογές Ενέργειας με 

την καλύτερη εξυπηρέτηση 





Social Mobile Analytics Cloud ΙοΤ

Artificial 

Intelligence
RoboticsBiometrics Machine Learning

Οι Προκλήσεις της Εξυπηρέτηση

VR



Οι ευκαιρίες είναι μπροστά μας 

2. Συνδεσιμότητα (always On)

▪ Από παντού

▪ Και με υψηλές ταχύτητες

3. Δύναμη Επεξεργασίας

▪ Έχουμε άμεσα όλα τα Interactions

▪ Μοντέλα πρόβλεψης σε real time

Customer Experience 

Customer Value Proposition

Outstanding Customer Journeys

1. Απεριόριστα Δεδομένα

▪ Patterns πελατών

▪ Journeys



Το ταξίδι ξεκινά με ευκολία και όλα ηλεκτρονικά

Ολοκλήρωση συμβολαίου ηλεκτρικού ρεύματος σε 5 λεπτά 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά από όπου κι αν βρίσκεσαι.

Ηλεκτρονική υπογραφή

Αυτόματη ενεργοποίηση και εκπροσώπηση  

Απλά και εύκολα
Ανέβασμα δικαιολογητικών και «ανάγνωση» στοιχείων μέσω 
OCR (Optical character recognition)

Χωρίς πολύπλοκες 
διαδικασίες

Άμεσα όλη η 
διαδικασία

Live Chat

Τηλεφωνική υποστήριξη



Φροντίζουμε ο πελάτης να έχει ζεστό καλωσόρισμα 

Όλες οι πληροφορίες σε 1 σημείο Να τον εκπαιδεύσουμε με 
ευχάριστο τρόποWelcome



Εκπαιδεύουμε τον πελάτη πάνω στις νέες τεχνολογίες και δυνατότητες

Προβολή του προφίλ κατανάλωσης

«Λήψη» λογαριασμών σε μορφή pdf.

Καταχώριση ένδειξης μετρητή “ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ”

Πληρωμή λογαριασμού

Quick Login με βιομετρικά Fingerprint, FaceID, PIN



Παρέχουμε κάθε υποστήριξη στο πελάτη μας

Συνήθως ο λογαριασμός ρεύματος είναι κάθε 4 μήνες και έτσι εκδίδονται “έναντι”λογαριασμοί με κατ’ 

εκτίμηση την κατανάλωση 

Η καταναλωτική συμπεριφορά αλλάζει, όπως τώρα με την πανδημία που μπορεί μια επιχείρηση να είναι 

κλειστή και αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί συστημικά

Με την υπηρεσία “Μέτρα μόνος σου” ο κάθε πελάτης καταχωρεί την ένδειξη του μετρητή του και 

πληρώνει μόνο ότι κατανάλωσε.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλα τα κανάλια, καταστήματα, Τμήμα Εξυπηρέτησης, IVR, MyWatt App

“Μέτρα μόνος σου”

71%

Ποσοστό χρήσης 

υπηρεσίας

σε Digital κανάλια



Chat Bots ή Πως να διαχειριστείτε χιλιάδες αιτήματα πελατών επιπλέον σε 1 μέρα 

“Tesla” Case

▪ Ευρείας κλίμακας καμπάνια
▪ Social, TV, Radio

Τα Chat Bots εφαρμόζονται στις υπηρεσίες και προϊόντα, δημιουργούνται όμως και Chat Bots on demand

Chat Bots

Άμεση υλοποίηση Chat Bot στη σελίδα 

του διαγωνισμού εντός 1 ώρας

3 βασικές απαντήσεις στα πιο 

συνηθισμένα ερωτήματα

6,000 πελάτες εξυπηρετήθηκαν  σε 2 

μέρες

Τα Chat Bots δεν περιορίζουν τον Πελάτη στη χρήση μόνο των αυτόματων απαντήσεων αλλά δίνουν τη δυνατότητα και Live Chat

Chat Bots όσο και Live Chat, συνδέονται με Info Spot (Knowledge base) και παραπέμπουν σε Educational Videos στο κανάλι της
WATT+VOLT στο Youtube




