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Τι φόρτιστές να βάλω;
A/C ή D/C; Τι εγκατάσταση 
χρειάζομαι; Σήμερα; Πόσους;

Τι κόστος; ................
Πρέπει να δεθώ με ένα 

κατασκευαστή φορτιστή ή να 
εκμεταλλευτώ καλύτερους

φορτιστές στο μέλλον;

Άπαξ & εγκατέστησα, 
ποιός θα παρακολουθεί; Άμα 
κολλήσει; Ποιός θα τρέχει;
Αν αργήσει να ξεκολλήσει;

Πελάτες & 
εργαζόμενοι θα 
φορτίζουν απλά; 

Ή θα τρέχουν;

Πληρώνουν; Πώς
θα συλλέγω το τζίρο; 

Με τα συστήματά
μου, τί κάνω;

Πρέπει να έχω 
πρόσθετο κόστος με 
κάρτες RFID; Τί είναι 
αυτό αλήθεια;

Εντάξει φορτίζουν 
πολλοί. Μπορώ να
έχω δεδομένα;

ΟΚ, το Τμήμα 
Πωλήσεων φορτίζει! 
Άμα βγούν στο

δρόμο;
ΟΚ, αν τα Στελέχη

πάνε στο εξωτερικό τί 
γίνεται; Αν έρθουν

ξένοι συνεργάτες;
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Ευχαριστώ!
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Για οικολογική εκτύπωση, τυπώστε τις επόμενες σελίδες!
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