Ranking TOP firm.

Prezentujemy pierwszy ranking firm, które świadczą usługi OZE. Obecnie firmy te najczęściej
wykonują kompleksowo mikroinstalacje fotowoltaiczne, zakładają instalacje grzewczą
zasilaną pompami ciepła. A niektóre firmy wykonują już usługi fotowoltaiki hybrydowej.
Polega to na połączeniu systemów fotowoltaicznych z magazynowaniem energii
elektrycznej. Badanie zostało przeprowadzone przez Zespół Marketing Relacji w dniach 21 –
26 maja 2021 roku.
Przygotowując ranking przejrzeliśmy wyniki ruchu na ok. 5 000 stronach. Ranking został
utworzony w oparciu o kryterium wielkości ruchu na domenie. W rankingu sprawdziliśmy jaki
był ruch na stronie w maju 2020 roku oraz styczniu i maju 2021 roku. Zmierzyliśmy wzrost ruchu
w skali roku porównując wyniki uzyskiwane sprzed 12 miesięcy do wyników z tego miesiąca.
Wyniki wyświetleń potwierdzają, że OZE jest obecnie zdecydowanie branżą nr 1 w Polsce o
największej dynamice rozwoju. Trzydzieści firm z największym ruchem na swoich stronach w
ciągu 1 roku odnotowała wzrost aż o 259%! W tym, niektóre firmy miały wzrosty liczone w
tysiącach %. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tak duże wzrosty ruchu na stronie odnotowały
również firmy z grupy liderów.

Jakie płyną z tego wnioski?
1. Jest coraz więcej klientów zainteresowanych instalacjami OZE, którzy szukają dobrych firm.
2. Firmy z tej branży podejmują coraz więcej działań, aby być bardziej widoczne na rynku.
3. Większość firm i osób z tej branży traktuje OZE bardzo poważnie, często jako misję swojego
życia.
Niektórym firmom wystarczyło zaledwie kilka lat pracy, aby wskoczyć na podium lub do
pierwszej 10-ki. Oznacza to, że rynek OZE jest wciąż młodym, rozwojowym rynkiem.
Warto też zauważyć, że podium okupują tylko Spółki Akcyjne. Na pierwszej pozycji w rankingu
uplasowała się dobrze znana, notowana na giełdzie Spółka Columbus Energy S.A.
Gratulujemy!
Drugą pozycję na podium zajmuje Stilo Energy S.A., która zaledwie w ciągu roku zwiększyła
ruch na swojej stronie (zasięgi) aż ponad 16 krotnie! Na trzecim miejscu jest Spółka z grupy
PGE Obrót S.A. głównych dostawców energii konwencjonalnej.
Laureatom 30 TOP-owych firm usługi OZE serdecznie gratulujemy!
Wspierając firmy z tej branży już ponad 12 lat, dobrze wiemy, że za tymi wynikami kryje się
bardzo ciężka praca. Wiele osób pracuje nawet po kilkanaście godzin, aby zbudować jak
najlepszy zespół, który dobrze obsłuży klientów. Zarządy tych firm doskonale wiedzą, że
kluczowe są: profesjonalna obsługa klientów przez Doradców i sprawny montaż, tak aby
zapewnić nie tylko wysoką jakość, bezpieczeństwo instalacji ale zadowolić swoich
klientów. Dlatego dużo uwagi na tym rynku przywiązuje się do szkoleń.
Wszystkim życzymy miłych chwil przy analizie wyników. Ufamy, że jest to użyteczny materiał do
przemyśleń. Ze swojej strony zapewniamy dostarczać kolejne, ciekawe zestawienia TOPowych firm z branży OZE.
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