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Το Διεθνές Δίκτυο της PROINSO 
φτάνει τους 737 

Εξουσιοδοτημένους Εγκαταστάτες 
σε όλο τον κόσμο 

 
 
• Ανά χώρες, η Ιταλία συγκεντρώνει 315 εξουσιοδοτημένους 

εγκαταστάτες, η Γερμανία και η Ισπανία 104 και 103, αντίστοιχα, και 
ακολουθούν οι ΗΠΑ (88), η Γαλλία (48) και η Ελλάδα (43). Το Δίκτυο 
έχει επεκταθεί επιπλέον σε χώρες όπως η Κολομβία, ο Καναδάς, το 
Μπαγκλαντές, η Ρουμανία και η Τυνησία, μεταξύ άλλων. 

• Η PROINSO είναι φανερά ικανοποιημένη για την ανταπόκριση της οποίας 
έτυχε το Δίκτυο, που επιβεβαίωσε στο τριπλάσιο τις αρχικές προβλέψεις 
της ισπανικής πολυεθνικής, οι οποίες υπολόγιζαν σε 200 
εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες για τα τέλη του 2010. 

• Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, όσοι εισέρχονται στο Δίκτυο 
Εξουσιοδοτημένων Εγκαταστατών της PROINSO έχουν προτεραιότητα 
στην παροχή υλικών σε καιρούς όπως τους σημερινούς, όπου η 
παραγωγή πλαισίων και αντιστροφέων είναι λιγοστή. 

• Επίσης –ανάλογα με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η PROINSO με τη 
BBVA και την Intesa San Paolo-, στην Ισπανία και την Ιταλία 
επωφελούνται προνομιακών όρων χρηματοδότησης. Σύντομα, παρόμοιες 
συμβάσεις θα υπογραφούν σε ΗΠΑ, Γερμανία και Ελλάδα. 

 
 
31 Μαϊου 2010.- Το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εγκαταστατών της ισπανικής εταιρίας PROINSO –
που ειδικεύεται στη διανομή πλαισίων, αντιστροφέων, ιχνηλατών και σταθερών βάσεων για 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις-, έφτασε τις 733 εξουσιοδοτημένες εταιρίες σε όλο τον κόσμο, 
νούμερο που υπερβαίνει κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις της πολυεθνικής, η οποία υπολόγιζε 
200 εταιρίες στο Δίκτυο για τα τέλη του 2010. 
 
Ανά χώρες προέλευσης των εξουσιοδοτημένων εταιριών του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων 
Εγκαταστατών της PROINSO, ξεχωρίζει η Ιταλία, με 315 εξουσιοδοτημένες εταιρίες, και 
ακολουθούν οι Γερμανία (104), Ισπανία (103), ΗΠΑ (88), Γαλλία και Ελλάδα, με 48 και 
438 εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες, αντίστοιχα.  
 
Αυτοί οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών είναι εταιρίες με εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στον 
τομέα που διαθέτουν ομάδα μηχανικών και εγκαταστατών ειδικευμένων στο σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των έργων. 
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Το Δίκτυο –που εμφανίστηκε επίσημα το Νοέμβριο του 2009-, έχει επεκταθεί και σε: Αυστρία, 
Βέλγιο, Μπαγκλαντές, Βουλγαρία, Καναδά, Κίνα, Κύπρο, Κολομβία, Εκουαδόρ, Σλοβενία, Ινδία, 
Μάλτα, Μεξικό, Νιγηρία, Πορτογαλία, Πουέρτο Ρίκο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ρουμανία, Σερβία, 
Σουηδία, Ελβετία και Τυνησία, χώρες όπου η PROINSO ήδη διανέμει υλικά. Όπως επισημαίνουν 
από την εταιρία, οι Εξουσιοδοτημένοι Εγκαταστάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν τα 
πλαίσια, τους αντιστροφείς, τους ιχνηλάτες και τις σταθερές βάσεις από την PROINSO, “πράγμα 
που τους δίνει πλήρη ανεξαρτησία για να μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα και να καθιστούν 
ανταγωνιστική την επιχείρησή τους”. 
 
Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, οι εταιρίες που εισέρχονται στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων 
Εγκαταστατών της PROINSO επωφελούνται, στην Ιταλία και την Ισπανία ειδικών όρων 
χρηματοδότησης, ανάλογα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις μεταξύ της πολυεθνικής και των 
BBVA και Intesa San Paolo.  
 
Έτσι, οι πελάτες που αναθέτουν εγκαταστάσεις “με το κλειδί στο χέρι” στο Δίκτυο 
Εξουσιοδοτημένων Εγκαταστατών της PROINSO, έχουν δικαίωμα σε τέτοια χρηματοδότηση 
προνομιακού επιτοκίου, εφόσον οι εγκαταστάτες του Δικτύου αγοράσουν τα υλικά της εν λόγω 
εγκατάστασης από την PROINSO. Παρόμοιες συμβάσεις θα επεκταθούν σύντομα, όπως 
ανακοινώνουν οι υπεύθυνοι της PROINSO, σε Γαλλία, ΗΠΑ και Γερμανία.  
 
Επίσης, όσοι εισέρχονται στο Δίκτυο έχουν προτεραιότητα στην παροχή υλικών, άλλο 
επιπλέον πλεονέκτημα λαμβάνοντας υπόψη τη λιγοστή διάθεση πλαισίων και αντιστροφέων που 
καταγράφεται αυτό τον καιρό. 
 
Από την άλλη, η PROINSO –εταιρία του Ομίλου OPDE-, διοργάνωσε σε συνεργασία με τις 
κατασκευαστικές εταιρίες SMA και Trina Solar, εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια στις 
ΗΠΑ, την Ελλάδα και την Ισπανία, ειδικά για τα μέλη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων 
Εγκαταστατών. Τα επόμενα σεμινάρια θα γίνουν στις 22, 23 και 24 Ιουνίου στην έδρα της 
PROINSO USA (West Sacramento, Καλιφόρνια).  
 
Η PROINSO θέτει στη διάθεση του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εγκαταστατών την ομάδα της 
τεχνικών και μηχανικών για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων τόσο όσον αφορά στο 
σχεδιασμό, όσο και στην εκτέλεση του έργου, με στόχο την εύρεση της πιο αποτελεσματικής 
απάντησης για τον πελάτη. 
 
Μια άλλη υποστήριξη που λαμβάνουν οι εταιρίες εγκατάστασης μέλη του Δικτύου 
Εξουσιοδοτημένων Εγκαταστατών της PROINSO είναι αυτή του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Οι 
737 Εξουσιοδοτημένοι Εγκαταστάτες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της PROINSO, σε ένα Google 
Maps - http://www.proinso.net/_bin/red.php , μέσω της οποίας μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία 
επικοινωνίας μαζί τους. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της PROINSO στο τμήμα έργων - 
http://www.proinso.net/_bin/proyectos.php?areaNegocio=10 – μπορείτε να δείτε τα πιο 
σημαντικά έργα που έχουν υλοποιήσει οι εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες, με στοιχεία όπως 
φωτογραφίες, θέση και εγκατεστημένη ισχύ. Από την άλλη, στα διάφορα έντυπα μέσα 
ενημέρωσης όπου διαφημίζεται η PROINSO, προωθούνται και αυτοί οι εγκαταστάτες, σε ειδικό 
τμήμα όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες της εταιρίας και των έργων τους. Η ιστοσελίδα της 
PROINSO δέχεται 60.000 επισκέψεις το μήνα. 
 
Η PROINSO θα συμμετάσχει στην έκθεση INTERSOLAR Μονάχου, όπου θα 
παρουσιαστούν τα νέα προϊόντα των κατασκευαστών με τους οποίους συνεργάζεται. Από 
την SMA θα παρουσιαστεί ο αντιστροφέας TRIPOWER, ο οποίος δοκιμάστηκε στις εγκαταστάσεις 
της PROINSO πριν μήνες. Από την TRINA θα παρουσιαστούν τα νέα πλαίσια “black modul”. Σ’ 
αυτή την έκθεση, η PROINSO θα έχει την ευκαιρία να διατηρήσει μια άμεση και προσωπική επαφή 
με τους εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες. Επίσης, θα υποδεχτεί όσους επιθυμούν να 
εισχωρήσουν στο Δίκτυο.//   
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  Πληροφορίες για την επιχείρηση 
 
PROINSO                  
www.proinso.net 
 
Η PROINSO είναι μια εταιρία του Ομίλου OPDE που ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την 
παροχή για ηλιακά φωτοβολταϊκά πάρκα.  Η εταιρία διένειμε μέχρι το 2009 περισσότερα 
από 310 MW.  
Η PROINSO έχει συμβάσεις διανομής με την Trina Solar και τη REC για τα πλαίσια, με 
την SMA για τους αντιστροφείς και είναι η υπεύθυνη σχεδιασμού και διανομής των 
ιχνηλατών και των σταθερών βάσεων της MECASOLAR. Είναι ο πρώτος παγκόσμιος 
διανομέας πλαισίων TRINA. Επίσης, είναι ο κύριος διανομέας αντιστροφέων SMA, και 
παγκόσμιος διανομέας για τη γερμανική κατασκευαστική. 
Διαθέτει γραφεία σε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Καλιφόρνια (ΗΠΑ). Το 2010 το 
νούμερο τιμολογίων της PROINSO θα ανέλθει στα 200 εκ. €, πράγμα που την τοποθετεί 
ως έναν από τους διανομείς αναφοράς στην Ευρώπη. // 


