BayWa r.e. Solar Systems
Otwieramy magazyn w Polsce

Szanowni Klienci,
W BayWa r.e. nieustannie poszukujemy nowych
rozwiązań z myślą o przyszłości energetycznej
naszego kraju, jak również bezpieczeństwie i
komforcie naszych klientów.

Poznaj nasz zespół...

Wiemy, że to właśnie wysoka jakość produktów
i usług jest tym, co czyni naszą markę
rozpoznawalną. Działając jako oddział BayWa
r.e. w Polsce zyskaliśmy uznanie setek instalatorów systemów fotowoltaicznych w Polsce.
Rozwój działalności w zakresie dystrybucji
energii oraz zaufanie do naszej firmy, sprawiły,
że 1 stycznia tego roku staliśmy się całkowicie
nowym podmiotem grupy BayWa r.e., co niesie
szereg benefitów dla naszych klientów.
Zmieniła się również lokalizacja naszego biura
sprzedaży.
Zmiana ta przyniesie korzyści obejmujące
m.in. strefę szkoleniową, która zapewni
wsparcie w zakresie nowych systemów.
Jednak to nie koniec zmian jakie przyniesie
2021...
Biuro Sprzedaży
BayWa r.e. Solar Systems Sp. z o.o.
Krakowska 390, 32-080 Zabierzów
+48 888 332 750
biuro.solarsystemspl@baywa-re.com

Magazyn BayWa r.e. w Polsce!
Jest nam bardzo miło przekazać Państwu
informację
o
planowanym
otwarciu
magazynu w Polsce. Nowy obiekt mieści się
w pobliżu lokalnego biura sprzedaży i stanie
się w pełni
operacyjny z początkiem
kwietnia 2021 r.
Nowy magazyn to:
• Krótszy czas dostawy (24-48h)
• Niższe koszty transportu
• Płatnośc w PLN
• Możliwość odbioru osobistego
• Dodatkowe usługi specjalne
(np.elastyczne godziny dostawy)
DB Schenker naszym partnerem
Operator logistyczny obsługujący magazyn
BayWa r.e. Solar Systems to DB Schenkerwiodący dostawca usług w zakresie
logistyki. Współpraca z globalnym liderem
oznacza, że korzystamy z usług doświadczonej
załogi (bezpieczeństwo transportu). Ponadto,
magazyn dostosowany jest do produktów PV (w
tym magazynów energii), a składowanie towarów
jest zgodne z atestami.
Od 01.04.2021 zmieni się również adres naszej
strony internetowej na:
solar-distribution.baywa-re.pl

Z przyjemnością informujemy również, że system montażowy novotegra
opracowany przez BayWa r.e. jest teraz niezależnym producentem.
Sprzedaż komponentów będzie nadal prowadzona w naszej hurtownii.

Magazyn

Wszystko to składa się na doskonałą wiadomość dla naszych klientów –
szybsza i mniej skomplikowana usługa. Liczymy, że powyższe zmiany
przyniosą Państwu szereg korzyści i usprawnią montaż instalacji PV.

Komandosów 1/2
Modlniczka, 32-085, Polska
Telefon: +48 518 997 343
logistyka.solarsystemspl@baywa-re.com

Nasi specjaliści chętnie udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania.
Zespół BayWa r.e. Solar Systems

Godziny otwarcia:06:00 – 22:00
Godziny odbioru: 6:00-12:00, 16:00-22:00

BayWa r.e. Solar Systems - nowe obiekty w Polsce
Rozwój działalności w zakresie dystrybucji energii
słonecznej w Polsce spowodował, że globalny deweloper,
dostawca usług i dystrybutor energii odnawialnej, BayWa
r.e., przedstawił plany otwarcia pierwszego magazynu w
Polsce
Nowy obiekt mieści się w pobliżu lokalnego biura
sprzedaży i zostanie otwarty w kwietniu 2021 r. Zmiana
ta stanowi zapowiedź nowej ery dla BayWa r.e. w
dystrybucji systemów fotowoltaicznych w Polsce.
Lokalny magazyn umożliwi spółce poprawę usług
świadczonych polskim instalatorom.
„Początki w grudniu 2016 r. były skromne, ale od tego
czasu obserwujemy fantastyczny wzrost”- wyjaśnił
Łukasz Zaziąbł, Dyrektor Zarządzający w BayWa r.e.
Solar Systems w Polsce. „Nasze produkty i usługi szybko
zyskały uznanie krajowych instalatorów systemów
solarnych, a nasz nowy nowoczesny magazyn o
powierzchni 5700 metrów kwadratowych i pobliskie
obiekty biurowe są przygotowywane, aby zapewnić
logistykę i wsparcie na jeszcze wyższym poziomie. "
Stabilne prawo, wsparcie rządowe i coraz większa
koncentracja działań na odnawialnych źródłach energii,
zamiast na wytwarzaniu paliw kopalnych, przyczyniły się

"Poza naszymi nowymi obiektami mamy również
fantastyczny zespół krajowych ekspertów w dziedzinie
energii słonecznej. Wszyscy – od naszego zespołu
sprzedażowego, menedżerów produktui szkoleniowców po
zespół logistyczny – wierzymy, że zapewniamy naszym
klientom wsparcie na najwyższym poziomie”.
do dalszego rozwoju krajowego rynku dachowych
systemów fotowoltaicznych. Na koniec 2020 roku
mikroinstalacje
stanowiły
ponad
70%
wszystkich
zainstalowanych systemów fotowoltaicznych w Polsce.
Oznacza to, że aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu,
polscy instalatorzy musieli pozyskiwać komponenty
wysokiej jakości. Często muszą oni organizować wymianę
walut, aby importować systemy i produkty do kraju. Ten
proces dodatkowo komplikuje zakup, a także wydłuża czas
między zamówieniem a dostawą.
Strefa szkoleniowa
Nowe obiekty przyniosą również inne korzyści, obejmujące
m.in. strefę szkoleniową, która zapewni wsparcie w
zakresie nowych systemów.
Firma BayWa r.e. Solar Systems będzie oferować szereg
bezpłatnych szkoleń teoretycznych i praktycznych, aby
pomóc instalatorom nie tylko dokonać najlepszego wyboru
przy zakupie, ale także nadążyć za najnowszymi systemami
i poszerzyć ich wiedzę w zakresie bezpieczeństwa.

„Po otwarciu nowego magazynu i biur klienci będą mogli płacić nam w sposób
bezpośredni, bez konieczności wymiany walut. Będziemy również w stanie znacząco
skrócić czas dostawy i oczekujemy, że 95% produktów zostanie dostarczonych w ciągu
24 godzin, a pozostałe 5% w ciągu 48 godzin.Wszystko to składa się na doskonałą
wiadomość dla naszych klientów – szybsza i mniej skomplikowana usługa, która jest
świadczona «lokalnie» i w ich własnej walucie”- dodał Łukasz.
Frank Jessel, Dyrektor Globalny ds. handlu systemami solarnymi w BayWa r.e., komentuje:
„BayWa r.e. uważa Polskę za bardzo ważny rynek z ogromnym potencjałem w zakresie energii słonecznej. Ta
inwestycja pomoże nam pokazać, jak dużą wagę przywiązujemy do wspierania naszych klientów poprzez ulepszanie
naszych możliwości logistycznych, magazynowych i szkoleniowych”.

