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Μέχρι το 2025 προβλέπεται ότι
θα κυκλοφορούν στην Ευρώπη
περίπου 20 εκατομμύρια
ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Blink
Ποιοι είμαστε
Η Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK, BLNKW) είναι μία από τις κορυφαίες
εταιρίες των ΗΠΑ στον τομέα της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Κατέχει και λειτουργεί δίκτυα σταθμών
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ενώ παράλληλα προσφέρει συνδεσιμότητα
με τη Blink Mobile, μία cloud-based πλατφόρμα η οποία λειτουργεί,
παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δίκτυο σταθμών φόρτισης Blink και
ενημερώνεται με όλα τα σχετικά δεδομένα.
Η Blink παρέχει διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα για σταθμούς φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων, σχεδιάζοντας και προσαρμόζοντας κάθε πρόγραμμα
στις ανάγκες του κάθε πελάτη και της εκάστοτε τοποθεσίας.

Η Blink εστιάζει στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου που προκαλούνται από τις μεταφορές.
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Blink Charging Hellas & αστική φόρτιση
Το Μάιο του 2019, η Blink ανακοινώνει της είσοδό της στην αγορά φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης, με αφετηρία την Ελλάδα,
εξασφαλίζοντας διείσδυση στις ευρωπαϊκές αγορές ακριβώς τη στιγμή που
αναπτύσσεται ταχύτατα η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και γίνεται
επιτακτική η ανάγκη για φόρτιση.
Η Blink Charging Hellas επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του μοντέλου αστικής
φόρτισης, με βασικό μέλημα την απροβλημάτιστη φόρτιση, η οποία
πραγματοποιείται καθώς ο οδηγός απολαμβάνει το καθημερινό του
πρόγραμμα χωρίς να παρεκκλίνει καθόλου από αυτό.
Με τη Blink φορτίζετε εύκολα και γρήγορα το ηλεκτρικό σας όχημα,
βοηθώντας ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και στη μείωση των επιπέδων θορύβου των αστικών κέντρων.

Mode 3 AC
2X22kW

8 ΛΟΓΟΙ

ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
BLINK

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Η Blink, με παρουσία στην Ελλάδα από το 2019, εγγυάται
την αξιοπιστία που έχει εδραιώσει εδώ και μια 13ετία ο
αμερικανικός κολοσσός Blink Charging Co. σε διεθνές
επίπεδο, καθώς και την τεχνογνωσία του ως η κορυφαία
εταιρεία στον πλανήτη με ιδιόκτητο δίκτυο φορτιστών
ηλεκτρικών οχημάτων. Στον ελλαδικό χώρο διαθέτει
μεγάλη εξειδίκευση εγκαταστάσεων καθώς έχει ήδη
πραγματοποιήσει πληθώρα τοποθετήσεων σε σημεία με
διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως πολυκαταστήματα,
υπόγεια και υπαίθρια parking, λιμάνια, δημοτικά σημεία
κλπ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η Βlink προσφέρει στον οδηγό ασφάλεια και αξιοπιστία
μέσω της εφαρμογής της και της 24ωρης εξυπηρέτησης
που παρέχει, 365 μέρες το χρόνο.
Ταυτοχρόνως, επιλύονται τυχόν τεχνικά προβλήματα που
υποστηρίζονται
μέσω
απομακρυσμένου
ελέγχου
λειτουργίας των σταθμών φόρτισης.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων συνιστά μια
ρυθμιζόμενη υπηρεσία που υπόκειται στον έλεγχο
εποπτικών αρχών, καθώς επηρεάζει τη λειτουργία των
εθνικών συστημάτων ενέργειας. Η Blink διαθέτει
πλατφόρμες διαχείρισης όλων των φορτιστών της,
καθώς και των ενεργειακών συστημάτων που τους
συνοδεύουν, σε πλήρη συμμόρφωση όχι μόνο με τις
τρέχουσες αλλά και με τις μελλοντικές απαιτήσεις των
ρυθμιστικών αρχών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η Blink αναλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού
λειτουργία, συντήρηση κι επισκευή των φορτιστών,
καθώς και την πλήρη διαχείριση της τιμολόγησης των
υπηρεσιών φόρτισης και το after sales support.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Η Blink πρωτοπορεί και διαμορφώνει τις εξελίξεις στον
τομέα της ηλεκτροκίνησης καθώς δραστηριοποιείται
αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών φόρτισης
ηλεκτρικών
οχημάτων.
Προσφέρει
διαφορετικά
επιχειρηματικά μοντέλα, σχεδιάζοντας ολοκληρωμένες
λύσεις φόρτισης προσαρμοσμένες στις ανάγκες του
εκάστοτε συνεργάτη.

ΟΡΑΜΑ BLINK
Η Blink είναι αφιερωμένη στην επιβράδυνση της
κλιματικής αλλαγής μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου που προκαλούνται από τις μεταφορές.
Η Blink υποστηρίζει αυτή την αποστολή μέσα από τη
δημιουργία υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, προάγοντας την
υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ
Η Blink με πρωταρχικό στόχο της τη βέλτιστη
εξυπηρέτηση των οδηγών και συνεργατών της, έχει ήδη
τοποθετήσει πανελλαδικά πάνω από 300 σημεία
φόρτισης καλύπτοντας το μεγαλύτερο οδικό δίκτυο και
συνεχίζει να αναπτύσσεται. Βασικός γνώμονας είναι ο
οδηγός να μπορεί να φορτίσει το όχημά του εύκολα,
γρήγορα και απροβλημάτιστα, χωρίς να παρεκκλίνει από
τις καθημερινές του συνήθειες.

ΕΓΓΥΗΣΗ BLINK
Η Blink εγγυάται την ορθή εγκατάσταση και εύρυθμη
λειτουργία
των
σταθμών
φόρτισης.
Επιπλέον,
εξασφαλίζει απομακρυσμένο έλεγχο και εποπτεία
τηρώντας τα Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Επιχειρηματικό Μοντέλο
Η ζωή του αύριο καθορίζεται από τις επιλογές του σήμερα!
Το οικολογικό μας αποτύπωμα είναι σημαντικό για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.
Είναι επίσημα η ώρα της γης! Κάθε εταιρία μπορεί να υιοθετήσει ενέργειες που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, για ένα πιο πράσινο αύριο, έναν πιο πράσινο πλανήτη, για πόλεις με μειωμένη ηχορύπανση και επίπεδα
θερμοκρασίας.

Ιδιοκτήτες Ακινήτων
Αν είστε ιδιοκτήτης γης ή επαγγελματικού χώρου, επωφεληθείτε από την εγκατάσταση των φορτιστών της Blink στο
ακίνητό σας, συμμετέχοντας ταυτόχρονα ενεργά στην προώθηση της “πράσινης” ανάπτυξης.
Η τοποθέτηση φορτιστών Blink στο ακίνητό σας συνοδεύεται από τα εξής οφέλη:
- Αύξηση της αξίας του ακινήτου σας.
- Ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του ακινήτου σας ως πόλος έλξης στο κοινό της ηλεκτροκίνησης και
της πράσινης ανάπτυξης.
- Αυξημένη παροχή συνοδών υπηρεσιών.
- Προσέλκυση διαφημίσεων που σχετίζονται με το κοινό της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.
- Eνίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της οικολογικής σας ευαισθησίας.
- Βελτίωση της εικόνας σας και ενδυνάμωση των επιχειρημάτων πώλησης προς το κοινό σας.

Ιδιοκτήτες Στόλου Οχημάτων
Αν είστε ιδιοκτήτης στόλου οχημάτων μειώστε δραστικά τα λειτουργικά κόστη και εξοικονομήστε πολύτιμους πόρους
από τον προϋπολογισμό των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Ειδικότερα:
- Ανλτήστε πόρους από εταιρικά κονδύλια ΕΚΕ, ειδικά στην περίπτωση της αντικατάστασης συμβατικών οχημάτων με
ηλεκτρικά.
- Αντικαταστείστε τον υφιστάμενο στόλος σας, με οχήματα νεότερης τεχνολογίας, φιλικότερα προς το περιβάλλον,
μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, με αποτέλεσμα την Μείωση Εκπομπών σε CO2.
- Μειώστε δραστικά τα έξοδα μετακίνησης των οχημάτων σας.
- Εξασφαλίστε προνομιακή τιμολόγηση φόρτισης για τα οχήματα του στόλου σας.
- Μειώστε σημαντικά τα έξοδα συντήρησης των οχημάτων σας.
- Πετύχετε μηδενικές εκπομπές ρύπων και μειώστε πραγματικά το ανθρακικό σας αποτύπωμα, επιταγχύνοντας τους
στόχους βιωσιμότητας.
- Οι εταιρίες που υιοθετούν σαφείς πρακτικές για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών
γύρω από τα ESG θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια με χαμηλότερο κόστος.

Τύποι Φορτιστών
Σταθμός Φόρτισης Mode 3 - AC (μονός)
Ο τριφασικός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων της Blink, Mode 3 (AC) 1X22,
διαθέτει μία πρίζα φόρτισης 22kW (400V, 50Hz). Προσφέρεται για επιτοίχια
τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε πυλώνα και είναι κατάλληλος για χώρους
στάθμευσης, εμπορικά καταστήματα, κτήρια γραφείων, ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους αλλά και σε περιπτώσεις όπου ο χώρος
είναι περιορισμένος. Το μοντέλο συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες
ευρωπαϊκές οδηγίες και πληροί όλες τις απαιτήσεις σήμανσης CE.

Σταθμός Φόρτισης Mode 3 - AC (διπλός)
Οι ταχυφορτιστές εναλλασσόμενου ρεύματος, Mode 3 (AC) 2X22, 44kW (400V,
50Hz), είναι εξοπλισμένοι με δύο πρίζες Type 2, 22kW η κάθε μία, παρέχοντας
τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο ηλεκτρικών οχημάτων. Οι
σταθμοί φόρτισης Mode 3 αποτελούν ιδανική λύση για τοποθέτηση σε
εμπορικούς χώρους, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα,
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κλπ..

Σταθμός Φόρτισης Mode 4 - DC
Οι σταθμοί φόρτισης συνεχούς ρεύματος, Mode 4 (DC), που διαθέτει η Blink
προσφέρουν στους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων τη δυνατότητα για
υπερταχεία φόρτιση στα 50kW. Οι DC φορτιστές, στην τυπική τους έκδοση,
ενσωματώνουν τις υποδοχές φόρτισης CHAdeMO και CCS.

Ηλεκτροκίνηση
Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί την αιχμή του δόρατος στις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και των υπολοίπων αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Τα τελευταία χρόνια, η αγορά της ηλεκτροκίνησης αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς όπου όλες οι εμπλεκόμενες
βιομηχανίες, ο κλάδος της ενέργειας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες και ο κλάδος τεχνολογίας, αναγνωρίζουν ότι η εποχή
της βενζινοκίνησης ολοκληρώνει τον ιστορικό της κύκλο και το μέλλον της αυτοκίνησης είναι αναπόφευκτα ηλεκτρικό.

Σημεία Υπεροχής της ηλεκτροκίνησης
1. Κόστος Ενέργειας: Το κόστος φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 ανά χιλιόμετρο, σε
σύγκριση με το κόστος βενζίνης για το ίδιο όχημα.
2. Φθηνότερη Συντήρηση: Ένα ηλεκτρικό όχημα έχει πολύ λιγότερα κινούμενα μέρη από ένα συμβατικό (βενζινοκίνητο
ή πετρελειοκίνητο). Υπάρχει σχετικά μικρή ανάγκη για σέρβις ενώ απουσιάζουν τα δαπανηρά συστήματα εξάτμισης,
εκκίνησης του κινητήρα, έγχυσης καυσίμου κλπ.. Με μόνο ένα κινητό μέρος - το ρότορα - οι μηχανές των ηλεκτρικών
οχημάτων είναι ιδιαίτερα απλές και ανθεκτικές. Η κύρια συντήρηση που χρειάζονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ο
έλεγχος των φρένων, των ελαστικών και των αναρτήσεων. Όσον αφορά στη φθορά των μπαταριών, οι περισσότεροι
κατασκευαστές δίνουν εγγύηση μπαταριών για τουλάχιστον 8 χρόνια.
3. Χαμηλότερο κόστος μετακίνησης: Για ένα όχημα με μέση κάλυψη απόστασης 15.000 χιλιομέτρων ετησίως, τα κέρδη
μόνο από την εξοικονόμηση καυσίμου, μπορούν να φθάσουν ακόμα και τα 800 ευρώ.
4. Τι ισχύει για τα υβριδικά οχήματα: Τα plug-in υβριδικά οχήματα διαθέτουν ένα βενζινοκινητήρα που χρειάζεται
τακτική συντήρηση. Ωστόσο, επειδή ο ηλεκτρικός κινητήρας χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση, αυτό οδηγεί σε λιγότερη
φθορά των εξαρτημάτων του βενζινοκινητήρα.
5. Υγεία και ποιότητα ζωής: Άμεση είναι η επίδραση της χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων στην καταπολέμηση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης των πόλεων. Η εκτεταμένη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και η αντικατάσταση των
κινητήρων ασωτερικής καύσης εξαλείφει τους ρύπους και μειώνει αισθητά τα επίπεδα θορύβου εντός των αστικών
κέντρων.

Φόρτιση Χωρίς Σύνορα

Hubject, Ηλεκτροκίνηση και EV Roaming
Οι φορτιστές της Blink αποτελούν σημεία αναφοράς για όλους όσους έρχονται στην Ελλάδα με το ηλεκτρικό τους όχημα
και αναζητούν σημεία φόρτισης! Αυτό διασφαλίζεται από τη στιγμή που η Blink αποτελεί μέλος του Hubject.
Το Hubject είναι μία κοινοπραξία που ίδρυσαν κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως από τους τομείς της
αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας και της τεχνολογίας, όπως οι BMW Group, Daimler, Siemens και Volkswagen Group,
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό και διασυνοριακό δίκτυο εξυπηρέτησης για τη φόρτιση ηλεκτρικών
οχημάτων. Με περισσότερους από 600 εταίρους σε όλον τον πλανήτη, πάνω από 200.000 σημεία φόρτισης σε 3
ηπείρους συνδέονται στην πλατφόρμα Hubject.

Τα πλεονεκτήματα του Hubject
- Τα μέλη του Hubject έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν τα οχήματά τους σε όλον τον κόσμο και με ανταγωνιστικές
χρεώσεις.
- Με ένα λογαριασμό στη Blink, ο καθένας μπορεί να φορτίζει από όλες τις άλλες εταιρείες μέλη του Hubject.
- Αντίστοιχα, όλα τα μέλη των εταιρειών που συνθέτουν το Hubject μπορούν να φορτίζουν τα οχήματά τους στους
φορτιστές της Blink.

Οδηγίες Φόρτισης
1. Σύνδεσε το όχημα με την υποδοχή του φορτιστή.
2. Πλησίασε την RFID κάρτα, στο σταθμό φόρτισης ή επέλεξε το φορτιστή και την πρίζα μέσω της εφαρμογής Blink Mobile
3. Οι λυχνίες γίνονται μπλε και η φόρτιση ξεκινά.
4. Για να τερματίσεις τη φόρτιση, πλησίασε ξανά την RFID κάρτα ή διέκοψε τη φόρτιση από την εφαρμογή, μέσω της
ενότητας Δραστηριότητα.

Blink Mobile
1. Εγγραφείτε στην πλατφόρμα της Blink, απλά,
εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια.
2. Στη Blink χρησιμοποιούμε κορυφαίες τεχνολογίες
κρυπτογράφησης για την ασφαλή επικοινωνία των
χρηστών με την πλατφόρμα.
3. Η εγγραφή στην πλατφόρμα της Blink γίνεται
δωρεάν και σε πλήρη συμμόρφωση με το Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Τρόπος Πληρωμής
Όλες οι οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται
αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας Blink Mobile. Κάθε εγγεγραμμένο μέλος
δημιουργεί και διαχειρίζεται έναν ηλεκτρονικό
λογαριασμό στον οποίο διατηρεί χρήματα. Μόλις
ολοκληρωθεί η φόρτιση, το ποσό χρέωσης που
προκύπτει αφαιρείται αυτόματα από το διαθέσιμο
υπόλοιπο του λογαριασμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε
την εφαρμογή Blink Mobile
από App Store ή Google Play.

Ενδεικτικές Συνεργασίες
Blink Hellas
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