H NanoDomi στην ENERGY PHOTOVOLTAIC 2012
®

η

Από μεγάλη επιτυχία χαρακτηρίστηκε η συμμετοχή της NanoDomi στην 7 Διεθνή Έκθεση ENERGY
PHOTOVOLTAIC 2012, που διοργάνωσε η LEADEREXPO στο ATHENS METROPOLITAN EXPO από 1 έως 4
Νοεμβρίου.
Στο περίπτερό μας ο επισκέπτης μπορούσε να δει τον υψηλής απόδοσης τριφασικό αντιστροφέα EverSol
TLC10K της ZEVERsolar, καθώς και την νέα άφιξη, τον μονοφασικό με 2 MPPT EverShine 3-6kW. Η επιτυχία των
προϊόντων επιβεβαιώνεται από την μέχρι τώρα διείσδυση στην αγορά, και τους πολλούς ικανοποιημένους
πελάτες μας.
Το πρωτοποριακό θερμοδυναμικό σύστημα για θέρμανση νερού χρήσης Thermboil της Energy Panel,
προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ οι επισκέπτες ενημερώθηκαν και για το νέο σύστημα GTC plus, την
υψηλής απόδοσης ηλιακά υποβοηθούμενη αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών που προσφέρει η
®
NanoDomi σε συνεργασία με την Energy Panel.
®
Η προσεκτική επιλογή των προϊόντων που προσφέρει η NanoDomi , με γνώμονα την βελτιστοποίηση της
σχέσης ποιότητας – απόδοσης – τιμής και η διαφορετικότητα του καταλόγου της σε σχέση με τον ανταγωνισμό
είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη επισκεψιμότητα του περιπτέρου μας και την θερμή ανταπόκριση νέων
επισκεπτών, των φίλων και συνεργατών μας, που είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά αλλά και να
ενημερωθούν για τα νέα μας προϊόντα. Η ιδιαιτερότητα της περιόδου που διανύουμε, ωθεί τον καταναλωτή
στην προσεκτική αναζήτηση εναλλακτικών και η ποιοτικότερη επιλογή προϊόντων είναι μονόδρομος. Η
τεχνογνωσία και η αξιοπιστία που μας χαρακτηρίζει ταυτίζεται με αυτή την φιλοσοφία και μας οπλίζει με
δύναμη ώστε να συνεχίσουμε την αναζήτηση βελτιστοποιημένων λύσεων υψηλής ποιότητας και πρωτοποριακής
τεχνολογίας, στο καλύτερο κόστος.
®
Η NanoDomi διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου των Φ/Β καθώς
ακολουθεί ένα διαφορετικό μοντέλο εμπορικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. Μετά από συστηματική έρευνα
έχει επιλέξει να αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις εταιρίες που προτείνει στους πελάτες της. Με αυτόν τον
τρόπο κάθε πώληση χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα. Ακόμα και στην περίπτωση της απλής προμήθειας
®
εξοπλισμού η NanoDomi συμβουλεύει και συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό των έργων των συνεργατών της,
παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ταυτόχρονα, η συνεχής ενασχόληση με την έρευνα και ανάπτυξη και
οι σχέσεις μας με διακεκριμένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, που μας καθιστά στην αιχμή
των εξελίξεων.
®
Η NanoDomi δραστηριοποιείται στην προμήθεια, σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση
φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτόνομου φωτισμού εξωτερικών χώρων ηλιοθερμικών συστημάτων,
συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) και της Νανοτεχνολογίας.
Συγκροτήθηκε από μια ομάδα νέων επιστημόνων που, έχοντας ασχοληθεί χρόνια με την έρευνα, αναλαμβάνει,
εκτός από την εξασφάλιση πολύ καλών τιμών, και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την επίβλεψη των
έργων και βρίσκεται πάντα κοντά στις ανάγκες των πελατών της.
®
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την NanoDomi και τα προϊόντα της, επισκεφθείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση www.nanodomi.com.
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