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1. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;
Διότι μετατρέπει το χώρο σας σε πρωτεύοντα προορισμό κάθε οδηγού ηλεκτρικού οχήματος, δίνοντας σας αυτό το 
σπουδαίο συγκριτικό πλεονέκτημα. Κατά τη διάρκεια φόρτισης, ο ιδιοκτήτης του ΕV παραμένει στο χώρο σας για 
παραπάνω χρόνο, και αυτό είναι τουλάχιστον ενθαρρυντικό προς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρετε. 
Αυξάνεται η αξία του κτιρίου σας, ενώ παράλληλα επωφελείστε από τα πιθανά κέρδη διαφήμισης. Επιπλέον, ενισχύεται 
το status της επιχείρησής σας, καθώς αποκτάτε «πράσινο προφίλ». 

2. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ;
Η Blink προσφέρει ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα που διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε ιδιοκτήτη. 
Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν μίσθωμα για την ενοικίαση της θέσης στάθμευσης των φορτιστών, πιθανό bonus επί των 
εσόδων του φορτιστή, σημαντικό ποσοστό των κερδών από τη διαφήμιση που σχετίζεται με τη φόρτιση των EV κ.ά.. 

3. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ BLINK;
H Blink κατασκευάζει, εγκαθιστά δωρεάν, διαχειρίζεται και υποστηρίζει σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με το διεθνές δίκτυο της Blink, μια πλατφόρμα μέσω της οποίας διαχειρίζεται και 
παρακολουθεί όλους τους σταθμούς φόρτισης και ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη 
λύση υπηρεσίας φόρτισης.  

4. ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ;
Οι σταθμοί φόρτισης εγκαθίστανται σε χώρους στάθμευσης, εντός ή περιφερειακά του ακινήτου εμπορικής χρήσης, ώστε να 
παρέχεται στους χρήστες της τοποθεσίας η υπηρεσία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
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5. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ;
Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Τα σημεία εγκατάστασης των φορτιστών της Blink επιλέγονται έτσι ώστε να μην 
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου και φυσικά αφού έχει υπάρξει η συναίνεση του υπεύθυνου του εκάστοτε 
χώρου.

6. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ;
Φυσικά και μπορείτε. Ωστόσο, η Blink σας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εναλλακτική επιχειρηματική λύση παρέχοντάς 
σας το φορτιστή ΔΩΡΕΑΝ. Η Blink παρέχει τον εξοπλισμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση δημιουργώντας στην τοποθεσία 
σας σταθμό φόρτισης για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Δεν ασχολείστε καθόλου με την τιμολόγηση, την 
εξυπηρέτηση πελατών ή τη συντήρηση του εξοπλισμού. Το δίκτυο της Blink παρέχει τη διαχείριση των σταθμών φόρτισης, 
σας προμηθεύει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πραγματοποιεί απομακρυσμένες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις 
στους φορτιστές και αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά πιθανές βλάβες.

7. ΓΙΑΤΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ;
Τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου που οφείλονται στις 
μεταφορές. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι η χρήση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η εξασφάλιση 
‘πράσινης’ φόρτισης πρέπει να είναι προτεραιότητα ώστε να αναδειχθεί η αξία της ηλεκτροκίνησης για το μέλλον. 
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