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Dlaczego fotowoltaika?
Fotowoltaika to przyszłość. Na rynku obserwujemy ciągły wzrost popularności tej
branży. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce stanie się on jeszcze dynamiczniejszy.
Coraz więcej firm i osób prywatnych inwestuje w rozwiązania fotowoltaiczne.

W branży fotowoltaicznej wyraźnie odznaczają się
trzy grupy inwestorów i firm:

entuzjaści pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł
Już od dawna interesują się odnawialnymi źródłami energii, nowoczesnymi systemami
grzewczymi, czy systemami magazynowania energii. Dla nich rozwój nowych
technologii i dbałość o środowisko nie stoją w opozycji. Wręcz przeciwnie
- w nowych technologiach upatrują szansy na znaczące ograniczenie emisji szkodliwych
dla nas wszystkich produktów ubocznych. Największą przewagę odnawialnych źródeł
energii dostrzegają w niezależności z ich korzystania.

pasjonaci zajmujący się odnawialnymi źródłami energii od dawna
W tej grupie znajdziemy wielu pasjonatów, pierwszych na rynku przedsiębiorców,
którzy od dawna zajmują się odnawialnymi źródłami energii hobbystycznie. Konstruowa
li oni turbiny wiatrowe, małe elektrownie wodne, czy systemy solarne z dostępnych
materiałów. W tej grupie widzimy ludzi ekstremalnie zdeterminowanych, którzy często
mimo braku jakiegokolwiek wsparcia, pokonywali kolejne przeszkody, wierząc
w świetlaną przyszłość technologii fotowoltaicznej.

obserwatorzy rozpoczynający działalność w branży fotowoltaicznej
Przekonują się do fotowoltaiki, obserwując obecny rozwój tego sektora. To przedsiębiorcy, których skusił program Mój Prąd, czy Czyste Powietrze. Szukają oni przede wszystkim
okazji do ulokowania swoich środków finansowych w sektorze, który tylko w małym
stopniu okazał się wrażliwy na wywołany epidemią kryzys gospodarczy.

Niezależnie od tego, do której grupy należysz - gdy prowadzisz firmę, zależy Ci by:
docierać do faktycznie zainteresowanych klientów
rozwijać swoją działalność i wzmacniać jej wizerunek
być na bieżąco z tym, co ważne w branży

Dlatego we współpracy z ekspertami przygotowaliśmy to opracowanie. Wiemy, że w prowadzeniu firmy
niezbędne są: zrozumienie branży i znajomość trendów, nie tylko na rynku lokalnym.
Raport stworzyliśmy z myślą o firmach, które poszukują nie tylko twardych danych na temat rynku, ale też
praktycznych porad i wskazówek, które pozwolą jeszcze lepiej dopasować ofertę do potrzeb kupujących.
Wierzymy, że ta wiedza może pomóc w planowaniu działań firmy, kierunku jej rozwoju i zainspirować
do podejmowania ważnych decyzji. Branża fotowoltaiczna stwarza ogromny potencjał na wielu obszarach.
Również w kontekście oferowania swoich produktów w skutecznym serwisie ogłoszeniowym, jakim jest OLX.

Życzymy udanej lektury,
Zespół OLX
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PROGNOZY DLA RYNKU
W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z tego rozdziału dowiesz się...
• jak obecnie wygląda sytuacja na rynku fotowoltaiki
• co w najbliższej przyszłości prognozują eksperci
• jaki potencjał niosą ze sobą rozwiązania fotowoltaiczne
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Aktualna sytuacja
Wdrażanie rozproszonej energetyki odnawialnej to dzisiaj filar wszystkich strategii i programów rozwoju
energetyki w krajach rozwiniętych. W klasycznym modelu z dużymi elektrowniami systemowymi opartymi
o atom, węgiel czy gaz, rosnący popyt na energię skutkuje koniecznością budowy nowych linii przesyłowych.
Taki mechanizm prowadzi do ciągłego wzrostu ceny dla klientów końcowych. Rośnie przecież koszt
wydobywania kurczących się zasobów, utrzymywania i modernizacji tysięcy kilometrów istniejących sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz konieczność budowy nowych.

Jedyną możliwością zatrzymania spirali wzrostu cen
i poprawy bezpieczeństwa energetycznego państw
jest budowa rozproszonych źródeł energii odnawialnej.
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Prognozy dla Polski
Obecny rozwój technologii pozwala na pełną niezależność energetyczną gospodarstw domowych
w oparciu o OZE (Odnawialne Źródła Energii). Wytwarzać samodzielnie energię potrzebną do funkcjonowania
są już także w stanie:
• małe i średnie przedsiębiorstwa
• średnie firmy produkcyjne
• instytucje publiczne (np. szkoły)
• urzędy
Rolą dużych elektrowni jest i będzie zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz zapobieganie
wahaniom produkcji wywołanym brakiem wiatru czy słońca w danej chwili.

Czy wiesz, że…
Pierwszy gigawat mocy w technologii fotowoltaicznej powstawał w Polsce przez 8 lat do mniej więcej połowy
roku 2019, kolejny tylko przez 8 miesięcy do początku pandemii koronawirusa. Kolejne 2 GW powstały w ciągu
ostatnich 12 miesięcy. Plany rządowe zakładają dalszy wzrost mocy zainstalowanej w sektorze fotowoltaiki
w Polsce do poziomu 5-7 GW w roku 2030 i 10-16 GW w roku 2040.

Tak dynamiczny rozwój fotowoltaiki napotka pewne bariery. Największą z nich będą ograniczenia wynikające
z nie dość szybko rozwijającej się sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Pamiętajmy jednak, że wzrost będzie
stymulowany dzięki technologiom magazynowania energii, wykorzystaniu pomp ciepła, rekuperacji,
czy popularyzacji samochodów elektrycznych.

Prognozy dla świata
Na sytuację w Polsce wpływa popularność fotowoltaiki na świecie. Światowi liderzy w tej dziedzinie zapowiadają podwojenie mocy ze źródeł fotowoltaicznych do roku 2040.

Według raportu Bloomberga łączna moc nowych instalacji fotowoltaicznych
na całym świecie przyłączonych tylko w 2021 roku ma osiągnąć
od 160 do nawet 210 GW.

Tak dynamiczny wzrost przyniesie szereg wyzwań, z którymi będzie musiała zmierzyć się branża:
• braki szkła i innych surowców w łańcuchu dostaw
• rosnące koszty transportu
• wzrost cen paneli fotowoltaicznych
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Potencjał rozwiązań fotowoltaicznych
Obserwujemy rozwijający się trend do poszerzania usług oferowanych przez firmy z sektora fotowoltaiki
o montaż pomp ciepła, rekuperacji, czy stacji ładowania samochodów osobowych. Efektem pracy instalacji
fotowoltaicznych jest produkcja energii, która znajduje szerokie zastosowanie. Towarzyszy temu także rosnąca
konkurencja pomiędzy firmami instalatorskimi.
Firmy poszukując wyróżników, sięgają po rozwiązania, które mogą współgrać ze sobą i tworzyć optymalny
system w połączeniu z panelami.

Właściwy dobór instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła i systemu rekuperacji może
obniżyć koszty eksploatacji domu nawet o 90% względem tradycyjnych systemów
opartych na energii z państwowej elektrowni i kotle zasilanym paliwem kopalnym.

Tak wysoka oszczędność z pewnością jest dobrym argumentem
w rozmowie z klientem. Pokazuje również, jak szerokie spektrum
rozwiązań związanych bezpośrednio z fotowoltaiką już
w niedalekiej przyszłości będzie dostępne dla wszystkich.
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TEMPO ROZWOJU
FOTOWOLTAIKI
Z tego rozdziału dowiesz się...
• jak na rozwój branży wpłynęła pandemia koronawirusa
• co jeszcze ma decydujący wpływ na tempo rozwoju fotowoltaiki

10

Wyzwania w czasie pandemii
Pandemia koronawirusa uwidoczniła wyzwania stojące przed branżą i mocno wpłynęła na tempo rozwoju
projektów fotowoltaicznych.
Jednym z najważniejszych problemów są zakłócenia łańcuchów dostaw. Większość montowanych obecnie
w Europie instalacji składa się z paneli powstających w Chinach. Początek pandemii skutkował niedostępnością
surowców. W dalszym etapie pandemii, czyli w drugiej połowie 2020 roku, podaż znacząco przewyższała
popyt ze względu na fakt, iż wiele projektów zostało zaniechanych. Ceny paneli spadły, co spowodowało
przyspieszenie realizacji w Polsce.
Dodatkowo nadal utrzymywane są liczne obostrzenia w przemieszczaniu się osób w wielu krajach. Pojawiające
się nowe przypadki zakażeń wyłączają okresowo całe ekipy monterów.

Czy wiesz, że…
W czasie pandemii przyłączono w Polsce około 2 GW nowych mocy ze źródeł
fotowoltaicznych. Inwestować w fotowoltaikę nie obawiały się ani firmy,
ani klienci indywidualni.

Własne źródło energii elektrycznej w dobie niepewności podnosi poczucie bezpieczeństwa i może w tym
tkwi tajemnica sukcesu fotowoltaiki pomimo pandemii. W tym kontekście warto też mieć na uwadze fakt pracy
zawodowej realizowanej głównie z domu.
Praca w trybie home office związana jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na komfort cieplny, lepszą
jakość powietrza oraz finalnie - z wyższymi rachunkami za prąd.
Oprócz bezpieczeństwa energetycznego na własnym podwórku odczuwamy zatem potrzebę bezpieczeństwa ekonomicznego (ochrona przed podwyżkami za prąd zużywany do pracy i nauki).

Coraz więcej klientów indywidualnych decyduje się na
inwestowanie w rozwiązania optymalizujące dostarczanie
i zużycie energii. To ważne argumenty, które warto podkreślić
w rozmowie z zainteresowanym klientem.
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Inne czynniki wpływające
na tempo rozwoju
Rozwój nowych technologii budowy paneli jak np. half cut (polegająca na cięciu pojedynczego ogniwa
na pół lub ostatnio nawet na trzy równe prostokąty) powoduje wzrost mocy jednostkowej pojedynczych
paneli, poprawia efektywność modułu i obniża koszty produkcji.
Obecnie coraz więcej producentów zmienia również standardową wielkość ogniwa z 166 mm, czy 182 mm
na 210 mm. Moc pojedynczego panelu przekracza już 600 Wp.
Zmieniają się gabaryty urządzeń, wprowadza się nowe systemy montażowe, które są dostosowane
do nowych gabarytów paneli fotowoltaicznych i wyższych obciążeń mechanicznych. Wdrożenie tych wszystkich rozwiązań technicznych nie spowalnia tempa rozwoju projektów.

Czy wiesz, że…
Koszt wytworzenia kWh energii z systemu fotowoltaicznego jest już od dawna
niższy niż generacja ze źródeł konwencjonalnych i zbliża się do niskich kosztów
produkcji energii wiatrowej.

Dalszy dynamiczny wzrost generowania energii z fotowoltaiki napotyka jednak również przeszkody wynikające
z istoty tej technologii.
Nadmierna produkcja energii w ciągu dnia skutkuje większym obciążeniem sieci. Przykład niemiecki pokazuje,
że system elektroenergetyczny nie będzie w stanie pochłaniać nadmiaru tej energii w sposób
nieograniczony. Dlatego w Niemczech od około 10 lat rozwija się dynamiczny, nowy rynek rozproszonych
magazynów energii. Dostępne technologie pozwalają nawet na ponad 10 tysięcy cykli ładowania akumulatora,
co daje średnio 25 lat efektywnej pracy całego układu.
Mechanizmy prawne wykluczają magazynowanie energii z instalacji domowych w sieci elektroenergetycznej,
a nadwyżka sprzedawana jest po cenie dwukrotnie niższej od tej, którą należy zapłacić za brakującą energię
z sieci.

Coraz więcej nowych instalacji u konsumentów jest wyposażonych
w magazyny, które współpracując z automatyką systemu, zapewniają oszczędności
i optymalne wykorzystanie generowanej energii.

Magazyny w tym kontekście są rozumiane jako brakujące ogniwo gwarantujące optymalizację zarówno dla
konsumenta, jak i całego systemu energetycznego. Magazyny energii są już dostępne dla klientów w Polsce,
ale ponieważ nadmiarową energię można póki co magazynować w sieci - nie ma finansowych przesłanek
do inwestowania w zbyt kosztowne, prywatne magazyny.
Już wkrótce jednak możemy spodziewać się zmian legislacyjnych, które ograniczą rozwój nowych instalacji
prosumenckich w dotychczasowej formie.
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KIERUNKI
ZMIAN
Z tego rozdziału dowiesz się...
• dlaczego tak ważna staje się instytucja prosumenta zbiorowego
• co gwarantują rozproszone magazyny energii
• jaką szansę dla fotowoltaiki stwarzają nowe Warunki Techniczne zabudowy
• w jaki sposób uwarunkowania antysmogowe wpływają na branżę
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Prosument zbiorowy
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (wcześniej Ministerstwo Rozwoju) rozpoczęło prace nad mechanizmem
pozwalającym odzyskać 100%, a nie jak wcześniej 80% nadwyżki energii oddawanej do magazynowania
w sieci, przy jednoczesnym wprowadzeniu opłaty za koszty dystrybucji tej nadwyżki. Proponuje się też skrócenie okresu bilansowania nadwyżek do trzech miesięcy.
Wszystkie te drastyczne propozycje nie ujrzą raczej światła dziennego w najbliższej przyszłości. Rozwój
systemu jest na zbyt wczesnym etapie, a udział energii z OZE w ogólnym bilansie energetycznym na zbyt niskim
poziomie, by ten system „studzić”1.

Doskonałym rozwiązaniem wydaje się być natomiast wprowadzenie instytucji tzw.
„prosumenta zbiorowego”. Mogliby nim być na przykład mieszkańcy pojedynczej
wsi, osiedla czy bloku.

Ich łączne zapotrzebowanie na energię sumowane z liczników byłoby bilansowane w oparciu o pracę jednej
(lub kilku mniejszych) instalacji OZE. Ograniczyłoby to koszty budowy takiego systemu, gdyż cena jednostkowa
za kWp z większej instalacji prosumenckiej (40-50 kWp) potrafi być prawie dwukrotnie mniejsza niż cena
z małej instalacji (3 kWp). Zatem im większa instalacja, tym mniejsza cena dla każdego z jej beneficjentów.

Rozproszone magazyny energii
Z punktu widzenia inwestorów, instalatorów i rozwoju rynku, najciekawsze wydają się być technologie
magazynowania energii w rozproszonych instalacjach.
Pokazuje to wyraźnie przykład Niemiec. Tamtejszy posiadacz instalacji fotowoltaicznej traci na braku możliwości
magazynowania nadwyżki energii w sieci kilkanaście eurocentów na każdej kWh. Wybiera zatem magazyn
energii, który przy wsparciu inteligentnej automatyki steruje pracą systemu tak, by żadna kilowatogodzina
wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną nie została sprzedana tanio spółce obrotu.

System cen rozproszonych magazynów energii jest uwolniony dla klientów
indywidualnych. W przypadku dużej nadwyżki energii w sieci można ją kupić taniej
i napełnić magazyn, a w sytuacji niedoboru - sprzedać zakładowi energetycznemu
drożej.

Jak to możliwe? Dziesiątki tysięcy magazynów na terenie całych Niemiec łączą się w wirtualne rozproszone
elektrownie, które można dowolnie uruchamiać, wspierając pracę systemu energetycznego w momencie
chwilowego niedoboru 2. To ewolucyjna zmiana systemu, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pracy sieci
dystrybucyjnej.
Im więcej eksploatowanych będzie instalacji prosumenckich, tym większa będzie wartość napięcia
w lokalnych sieciach dystrybucyjnych. Może to skutkować koniecznością odłączenia instalacji
fotowoltaicznych w sytuacji dużego nasłonecznienia i małej konsumpcji.
Magazyn energii, który będzie gromadził energię ze szczytów na godziny wieczorne i tym samym zapobiegnie
koniecznym z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy sieci wyłączeniom - jest w takiej sytuacji nieodzowny.

1) https://wysokienapiecie.pl/32760-prosumenci-czekaja-na-zapowiedziane-zmiany-prawne-bedzie-mozna-zbiorowo-nawet-wirtualnie
2) https://sonnen.de/sonnencommunity
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WT 2021 - dodatkowa szansa dla branży
Warunki Techniczne (WT) jakim powinny odpowiadać budynki wznoszone
po 2021 roku zakładają bardzo wysoki udział źródeł odnawialnych w bilansie
energetycznym konstrukcji.

WT 20213
Dachy
/stropodachy

Ogniwa
fotowoltaiczne
Wentylacja
mechaniczna
z odzyskaniem ciepła

Okna
połaciowe

Ściany
zewnętrzne

Ogrzewanie
podłogowe

Okna
pionowe
Drzwi
zewnętrzne

Pompa ciepła

Podłogi
na gruncie

Aby spełnić założenia Prawa budowlanego w zakresie Warunków Technicznych 2021, należy nowobudowane
domy oraz te, których remonty wymagają ponownego uzyskania pozwolenia na budowę, wyposażyć
w instalację OZE.
W związku z tym rynek instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych nie skurczy się. Jedynie
realizacja tych projektów zostanie rozłożona w dłuższym horyzoncie czasowym. Szczególnie ważne stanie się
łączenie różnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę wymagania, naturalne i najłatwiejsze stanie się wykorzystanie
synergii fotowoltaiki i pomp ciepła.

Jeżeli możesz, zaproponuj swoim klientom różne rozwiązania,
których połączenie pomoże jeszcze lepiej wykorzystać potencjał
fotowoltaiki.

3) Schemat zaczerpnięty i dostosowany na potrzeby raportu ze strony https://www.archipelag.pl/abc-budowy-1/standard-wt-2021
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Wymagania antysmogowe
Uchwały antysmogowe przyjęte przez samorządy prawie wszystkich województw
zakładają likwidację starych źródeł ciepła na paliwa stałe
(w tym drewno) do początku 2023-2026 roku.
UCHWAŁY ANTYSMOGOWE W POLSCE4

Sopot

Gorzów
Wielkopolski
Poznań
Zielona
Góra

Kalisz

Wrocław

Kraków

Ekoprojekt oraz ograniczenie dla paliw
5. klasa i ekoprojekt oraz ograniczenie dla paliw
5. klasa i ekoprojekt
5. klasa (do 31.12.2019 r.) i ekoprojekt oraz ograniczenie dla paliw
Tylko ograniczenie dla paliw
Brak uchwały antysmogowej
Uchwały antysmogowe dla miast i gmin – ograniczenia zgodnie z tabelą „Przegląd uchwał antysmogowych”

Jest to jeszcze jeden argument nasuwający wniosek, że rozwój fotowoltaiki w Polsce będzie kontynuowany,
zmieniać się może jedynie tempo tego rozwoju.
Wciąż pozostajemy w czołówce krajów w Europie z najwyższym tempem rozwoju rok po roku (5. miejsce
w 2019 r. i 4. w roku 2020 5). Nadal jednak mamy wiele do zrobienia w zakresie popularyzacji rozwiązań
fotowoltaicznych.

4) Grafika zaczerpnięta i dostosowana na potrzeby raportu ze strony www.mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2021/03/uchwaly-antysmogowe-w-polsce
5) https://about.bnef.com/new-energy-outlook
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SCENARIUSZE
PRZYSZŁOŚCI
Z tego rozdziału dowiesz się...
• ile dla rozwoju fotowoltaiki znaczą programy dofinansowań
• jak ważne dla konsumentów staje się magazynowanie energii
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Szybki rozwój branży fotowoltaicznej w latach 2019-2020 wynikał głównie
z funkcjonowania systemu wsparcia w postaci programu Mój Prąd6. Dawał
on możliwość uzyskania do 5000 zł dotacji do domowej instalacji prosumenckiej.

Czy wiesz, że…
W ciągu niespełna 18 miesięcy wykonano w Polsce ponad 200 000 instalacji na domach
jednorodzinnych7. Od sierpnia 2019 roku instalacje należące do firm, instytucji
czy wspólnot mieszkaniowych również mogą korzystać
z mechanizmu magazynowania nadmiaru energii w sieci.

Wysoki koszt energii z konwencjonalnych źródeł zwiększa opłacalność inwestycji
fotowoltaicznych nawet bez systemu dotacji. Otworzyło
to nowy rynek dla firm, które zdążyły już przygotować profesjonalną ofertę
dla potencjalnych konsumentów.

W ciągu niespełna dwóch lat wykształciła się nowa gałąź usług i obecnie nie ma już
w praktyce firm instalujących fotowoltaikę, które nie oferują instalacji dla szeroko
rozumianego biznesu. Ponadto impuls ten przyniósł duże zainteresowanie budową
większych instalacji, których zadaniem jest generowanie większych ilości energii niż
pozwalają instalacje prosumenckie (50 kWp).

6) https://mojprad.gov.pl
7) https://globenergia.pl/podsumowanie-moj-prad-fotowoltaika-nfosigw-2021
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Dofinansowanie fotowoltaiki
Budżet programu Mój Prąd uległ wyczerpaniu. Przyczyną tego jest gwałtowny wzrost liczby zainstalowanych
mikroinstalacji oraz rosnące zainteresowanie klientów inwestycjami zmniejszającymi koszty utrzymania gospodarstw domowych.
Początkowy budżet projektu w wysokości miliarda złotych został powiększony o kolejne 100 milionów złotych.
Wystarczyło to na dofinansowanie budowy około 220 tysięcy instalacji. Świadczy to o wciąż dużej popularności rozwiązań dotacyjnych, ponieważ koszt energii w budżetach statystycznego gospodarstwa domowego
stanowi dużą część wydatków8.
Przyszłość może przynieść spowolnienie tempa budowy nowych instalacji indywidualnych. Z drugiej strony
obserwujemy bardzo intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych wielkoskalowych, projektów
do 1 megawata (MW) oraz większych, które włączone zostały do systemu aukcyjnego.

Czy wiesz, że…
W przygotowaniu są ponad 2 gigawaty (GW) mocy, które zostaną przyłączone do
polskiego systemu energetycznego w perspektywie następnych lat. Są to
zatwierdzone już projekty, oczekujące na realizację w obliczu pandemii.

Rynek rozwija się szybciej niż założenia rządowych programów. Problemem mogą być ograniczone moce
przyłączeniowe do sieci energetycznej, tak jak się to zdarzyło dekadę temu w przypadku technologii
wiatrowej. Nad tymi wyzwaniami pracuje już wiele firm zajmujących się fotowoltaiką, rozwijających technologie magazynowania nadwyżki energii.
8) https://innpoland.pl/161741,za-swoja-srednia-pensje-wciaz-mozemy-kupic-znacznie-mniej-niz-reszta-europy
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Magazynowanie energii
Jeszcze parę lat temu nikt nie przypuszczał, że magazynowanie energii będzie tak powszechne. Przykład
Norwegii pokazuje, że dzisiaj praktycznie co drugi nowo kupowany samochód jest samochodem
elektrycznym. Do wielu miast europejskich już za chwilę nie wjedziemy samochodem z silnikiem spalinowym
czy nawet hybrydą.

Norweska Federacja Drogowa podała, że w 2013 roku samochody elektryczne stanowiły zaledwie
5,5% wszystkich sprzedanych w Norwegii pojazdów. W 2017 r. było to już 20,8 %. W 2019 roku było ich 31,2%,
a w ubiegłym roku padł rekord - aż 54 % sprzedanych aut stanowiły pojazdy elektryczne.

Samochody elektryczne świetnie dopełniają funkcjonowanie systemu
fotowoltaicznego, ponieważ stanowią doskonałe „magazyny energii”.
Dziś przestaje już mieć sens budowa domu „pasywnego”, gdyż przy wykorzystaniu relatywnie prostej
technologii można zbudować dom zeroenergetyczny lub nawet taki, który będzie produkował nadmiar
energii. Wszystko to dużo niższym kosztem przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła
i akumulatorów samochodu elektrycznego.
To tylko potwierdza, jak ważne jest budowanie kompetencji w firmach fotowoltaicznych - głównie
w obszarze systemów optymalizacji energii elektrycznej wykraczających daleko poza montaż instalacji
na dachu.

Planując rozwój swojej firmy w branży fotowoltaicznej, buduj
szerokie kompetencje, które pozwolą na realizację
kompleksowych projektów.
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TENDENCJE A PRAKTYCZNE
DZIAŁANIA FIRM
Z tego rozdziału dowiesz się...
• jakie tendencje są zauważalne obecnie na rynku
• co ma największe znaczenie przy budowaniu portfolio firmy
• jak zmaksymalizować swoje szanse na odniesienie sukcesu w branży
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Tempo wzrostu cen energii jest wyższe niż kiedykolwiek. Generowanie energii
elektrycznej głównie z węgla kamiennego i brunatnego oraz konieczność ciągłej
modernizacji sieci i źródeł wytwarzania mnoży koszty, które przenoszone
są na konsumentów.

W związku z tym, że rachunki za energię w każdym segmencie rosną i będą rosnąć
nadal, zwrot kosztów inwestycji w fotowoltaikę następuje szybciej – zwłaszcza
w sektorze przedsiębiorstw.

PAMIĘTAJ, ŻE:

Dom bez udziału odnawialnych źródeł energii
nie uzyska pozwolenia na budowę.

Nowym rynkiem zbytu będą klienci
biznesowi - postępować będzie dalsza budowa
farm fotowoltaicznych oraz instalacji dla biznesu.

Mimo braku systemu dotacji popyt
na instalacje indywidualne utrzyma się.
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Aktualne tendencje
Wyczerpanie budżetu przewidzianego na pierwszą odsłonę programu Mój Prąd znacząco spowolniło rozwój
instalacji do 10 kWp realizowanych na rzecz klientów indywidualnych.
Mimo, że liczba oddawanych megawatów mocy rośnie, to liczba instalacji dla domów jednorodzinnych
nie przyrasta w ostatnim kwartale już tak szybko. W listopadzie 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ogłosił, że budżet programu Mój Prąd uległ wyczerpaniu.

Potencjalni konsumenci spowolnili podejmowanie decyzji dotyczących nowych
projektów, oczekując na nową odsłonę projektu. Potwierdzają
to liczne rozmowy z przedsiębiorcami działającymi w sektorze
małych instalacji prosumenckich.

Wprowadzenie w dniu 1 stycznia 2021 opłaty mocowej, która w dużym stopniu uderzyła w przedsiębiorców
generujących pobór energii między 7:00 a 22:00 przyspieszy natomiast powstawanie instalacji prosumenckich o mocy 40 i 50 kWp działających na rzecz tych firm.
Ten i przyszły rok zdominują budowy farm fotowoltaicznych, których wznoszenie w 2020 zakłócił lockdown
i pandemia koronawirusa. Doświadczone ekipy monterów znajdą zatrudnienie również przy ich budowie.

Portfolio usług fotowoltaicznych
Kluczowym działaniem dla firm, które chcą rozwijać się w branży jest zaplanowanie i przygotowanie się do
rozszerzenia portfolio oferowanych usług i produktów. Wprowadzenie rozwiązań, które już dzisiaj
funkcjonują w krajach bardziej zaawansowanych w generowaniu energii z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych.
Należy też pamiętać, że część dużych projektów farm fotowoltaicznych jest dopiero w budowie. Pandemia
koronawirusa spowodowała opóźnienia w realizacji wielu projektów zaplanowanych na rok 2020.
Ich realizacja decyzją Ministerstwa Klimatu została przesunięta na późniejsze lata. W związku z tym, że wiele
aukcji odbyło się pod koniec 2020 roku - nastąpiło duże nagromadzenie projektów, które muszą być zrealizowane w relatywnie krótkim czasie.
I to daje małym firmom perspektywę znalezienia zatrudnienia przy budowie dużych obiektów.

Pamiętaj, że:
Aby odnieść sukces w branży fotowoltaicznej, potrzebne są: ciągły rozwój
kompetencji, zdobywanie wiedzy na temat rozwiązań technicznych
i jej wdrażanie. Równocześnie dobrze obserwować konkurencję
oraz prowadzić przemyślaną aktywność w mediach społecznościowych.
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Aby zdobyć przewagę konkurencyjną na ciągle zmieniającym
się rynku fotowoltaiki, warto zgłębiać techniczne aspekty
magazynowania nadwyżki energii, którego znaczenie
w kolejnych miesiącach/latach istotnie wzrośnie.
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6

SEZON
NA FOTOWOLTAIKĘ
Z tego rozdziału dowiesz się...
• na czym polega sezonowość w branży fotowoltaicznej
• kiedy najlepiej reklamować swoją ofertę
• jak kształtują się ceny komponentów instalacji fotowoltaicznych
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Przez kilka lat nie zaobserwowaliśmy wahań związanych z sezonowością
w kontekście montażu instalacji fotowoltaicznych. Sama sprzedaż projektów, czyli
moment podpisywania umowy na montaż - podlega jednak pewnym
uwarunkowaniom.
Oczywiście ostrzejsza zima, mróz, czy
na zewnątrz, czy utrudniają roboty ziemne.

opady

śniegu

wykluczają

prace

Można w tym czasie prowadzić prace instalacyjne wewnątrz budynków. Głębsze
modernizacje systemów ogrzewania podejmowane są najczęściej dopiero
po zakończeniu sezonu grzewczego.

Kosztów inwestycyjnych szuka się często na koniec roku, czy danego miesiąca.
Wprowadzenie tzw. ulgi termomodernizacyjnej spowodowało, że wielu klientów
indywidualnych chce szybko odzyskać ulgę podatkową
i decyduje się na inwestycję przed końcem roku kalendarzowego.

Montaż pomp ciepła ma miejsce przeważnie w „cieplejszych” miesiącach. Właśnie wtedy potencjalni
klienci intensywniej poszukują ofert na rynku instalatorów.

Tegoroczna zima była specyficznym okresem, jeżeli chodzi
o zapotrzebowanie na energię elektryczną
w domach. Praca i nauka w trybie home office zwiększyły
zużycie prądu, a co za tym idzie - wzrosły rachunki.
Czynnik ten może dodatkowo zmotywować potencjalnych
klientów do podjęcia decyzji o montażu paneli.

27

Kiedy reklamować swoją ofertę?
Zawsze jest dobry czas, by promować swoje usługi. Odbiorcy przez cały rok poszukują rozwiązań fotowoltaicznych, które w perspektywie czasu pomogą im zaoszczędzić i zadbać o środowisko.
Szczególnie korzystną porą na promowanie produktów i usług jest wiosna. Z obserwacji unikalnych poszukujących na OLX wynika wyraźna tendencja wzrostowa w tym okresie.

UNIKALNI POSZUKUJĄCY FOTOWOLTAIKI NA OLX9

5000
4000
3000
2000
1000
0
STYCZEŃ

9) Dane wewnętrzne OLX, 2021 r.

28

LUTY

MARZEC

Szacowane ceny komponentów
Poziom cen komponentów w 2020 roku ulegał licznym wahaniom. W drugiej połowie roku firmy montujące
instalacje fotowoltaiczne pracowały na pełnych obrotach, realizując dużą liczbę projektów.
W konsekwencji doprowadziło to systematycznego wyczerpywania się komponentów, a co za tym idzie wzrostu ich cen. Gdy tylko nowe, duże dostawy komponentów z Chin docierały na europejski rynek - sytuacja
się odwracała, a ceny automatycznie spadały.
Zaburzyło to zatem kilkuletni trend wysokiego poziomu cen w pierwszym kawartale roku na rzecz skokowych
podwyżek. Przerwy w łańcuchach dostaw były dłuższe. Niektórzy producenci paneli byli zmuszeni pozamykać zakłady na kwartał lub dłużej. Ze względu na lockdown związany z pandemią koronowirusa
zmniejszyła się liczba realizowanych projektów wielkoskalowych w różnych częściach świata. Nadmiar komponentów na rynku w drugim kwartale spowodował znaczny spadek cen.

Sytuacja odwróciła się kompletnie w 2021 roku. Utrzymuje się wysoki poziom cen
ze względu na: rosnący popyt na instalacje globalne, braki surowców
do produkcji paneli i coraz wyższe koszty transportu kontenerów z Chin.

Czy wiesz, że…
Szacuje się, że cena paneli w 2021 wzrośnie o 20-25% względem średnich
cen z roku 2020.
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CZY ZNASZ
POTENCJALNYCH ODBIORCÓW?
Z tego rozdziału dowiesz się...
• kim są potencjalni odbiorcy Twojej oferty
• jak kształtuje się zainteresowanie fotowoltaiką na OLX
• w jaki sposób skutecznie dotrzeć do zainteresowanych odbiorców
• co zmiany legislacyjne oznaczają dla rynku odbiorców
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Kiedy fotowoltaika po raz pierwszy zagościła na dachach domów jednorodzinnych i instytucji, była
to inwestycja klientów, dla których najważniejszy był aspekt ekologiczny. Słowo „inwestycja” to w tym
przypadku lekkie nadużycie. Niskie ceny energii, wysokie ceny systemów PV oraz ich niska sprawność
wykluczały nawet pełną spłatę zainwestowanych środków.
Wprowadzenie systemów wsparcia w postaci dotacji i różnego rodzaju grantów na projekty unijne
spowodowały jednak napływ klientów szukających możliwości dofinansowania inwestycji. Dla nich również
aspekty ekologiczne były najważniejsze, ale dzięki zewnętrznemu wsparciu finansowemu zaczęli oni dostrzegać zwrot z poczynionej inwestycji.
Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu systemu prosumenckiego, liczba instalacji fotowoltaicznych znacząco
rośnie.

W ostatnim czasie pojawiła się nowa grupa klientów, dla której oba czynniki zarówno finansowy, jak i ekologiczny są równie ważne.
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Potencjalni klienci
OLX jest jednym z serwisów, który koncentruje na rynku najwięcej ogłoszeń związanych z fotowoltaiką,
a ich liczba stale rośnie.
Pokazuje to, że firmy oferujące produkty i usługi związane z tą branżą, traktują nasz serwis jako dobre miejsce
do prezentowania swojej oferty. Z drugiej strony, coraz więcej zainteresowanych szuka ich właśnie na OLX.

CO MÓWIĄ LICZBY?

Dziennie średnio

niemal 3 tys. osób

szuka na OLX ogłoszeń związanych
z fotowoltaiką.

Zainteresowanie tematem
systematycznie rośnie, obserwujemy

34% więcej wyszukiwań
produktów i usług fotowoltaicznych
miesiąc do miesiąca.

W jakie dni najwięcej osób szuka ogłoszeń związanych z fotowoltaiką?10
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10) Dane wewnętrzne OLX, 2021 r.
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W jakich godzinach najwięcej osób szuka ogłoszeń
związanych z fotowoltaiką?11
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11) Dane wewnętrzne OLX, 2021 r.
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Skuteczne dotarcie do klientów
Docieranie do osób faktycznie zainteresowanych panelami fotowoltaicznymi jest zadaniem trudnym, szczególnie kiedy Twoja firma nie ma ustalonej pozycji na rynku, a konkurencja stale rośnie. Tutaj nie ma miejsca
na błędy.
Efektywne działania marketingowo-sprzedażowe opierają się na precyzyjnym docieraniu z komunikatem do
jak najszerszej grupy odbiorców. Nie chodzi jednak wyłącznie o wysyłanie osób roznoszących ulotki,
czy telesprzedaż. W ten sposób możemy tylko zirytować lub odstraszyć potencjalnie zainteresowanych naszą
ofertą.
Pandemia przeniosła większość aktywności zakupowych do Internetu - to sygnał, który należy wziąć pod
uwagę, próbując dotrzeć do odbiorców ze swoją ofertą. Przy planowaniu działań marketingowych warto
zastanowić się, gdzie ludzie szukają informacji w ważnych dla nich kwestiach.

O odbiorcach należy wiedzieć, kiedy szukają informacji (pora roku,
pora dnia) oraz jakie informacje (forma, treść) przykuwają ich uwagę. Wreszcie,
co motywuje ich do podejmowania decyzji zakupowych/inwestycyjnych.
Znalezienie odpowiedzi na te pytania jest kluczowym elementem budowania
strategii pozyskiwania klientów.

W planowaniu działań promocyjnych warto sięgnąć po rozwiązania, które sprawdzają się na rynku i są dostępne
od ręki. Przykładem takiego rozwiązania jest strona firmowa na OLX, którą możesz założyć
w ramach pakietu ogłoszeń. Strona ta sprawi, że wszystkie zamieszczone przez Ciebie ogłoszenia na OLX
będą widoczne w jednym miejscu wraz z kompletnymi informacjami na temat Twojej działalności. Więcej
o możliwościach dla firm znajdziesz pod adresem biznes.olx.pl

Czy wiesz, że…
Dzięki rozwiązaniom promocyjnym na OLX możesz targetować swoje reklamy
i docierać do większej grupy realnie zainteresowanych odbiorców.
Więcej na stronie ads.olx.pl

1. Szukaj najkrótszych dróg dotarcia do jak
największej liczby odbiorców.

2. Planuj działania marketingowe z wykorzystaniem
gotowych rozwiązań na rynku.
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Wizerunek profesjonalisty
Klienci potrzebują czasu i wiedzy, żeby móc podjąć decyzję inwestycyjną. Zwłaszcza, że ta związana jest
ze sporym wydatkiem finansowym. Dlatego w poszukiwaniu zainteresowanych odbiorców nie należy ograniczać się do sporadycznych działań, lecz systematycznie budować wizerunek profesjonalisty w branży.
Fotowoltaika jest dla „przeciętnego Kowalskiego” tematem stosunkowo nowym i trudnym do zrozumienia.
Chcąc budować wizerunek profesjonalisty z branży fotowoltaicznej, należy przewidzieć działania
nastawione na edukację klienta.

Praktyczna wiedza przekazana w atrakcyjny sposób, uproszczone treści
dopasowane do odbiorców - to sposoby na przyciągnięcie uwagi
i wzbudzenie zaufania.

1. Sięgając po język korzyści - zastanów się dobrze, dlaczego tak naprawdę
klient może interesować się fotowoltaiką? Jaka motywacja za tym stoi?
Jaki swój problem rzeczywiście chce rozwiązać?

2. Obserwuj rynek i wyciągaj wnioski. W jakiej sytuacji są Twoi klienci?
Co z tego wynika dla Twojego biznesu?

Siła rekomendacji
Nie istnieje gotowy schemat, który gwarantowałaby 100% skutecznego dotarcia do grupy docelowej. Jedno
jest pewne - rynek fotowoltaiczny jest „rozgrzany” i należy tę sytuację umiejętnie wykorzystać.
Wielu klientów indywidualnych ma już swoje instalacje, potrafi ocenić ich działanie i chętnie dzieli się opinią.
Dlatego każdorazowo poproś o nią po zakończonej realizacji. Rekomendacja jest jednym ze skuteczniejszych
narzędzi wsparcia marketingu i sprzedaży.

Zadowolony klient poleci firmę swoim znajomym.
Pamiętaj, że dodając ogłoszenia na OLX, możesz wzbogacić je o dotychczasowe realizacje. Dodatkowo
zwiększy to Twoją wiarygodność w oczach klientów.
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Rozwój prawa a rynek odbiorców
Prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia instytucji prosumenta rozpoczęły się w roku 2013. Zakończyły
się one dopiero w roku 2016. Wyraźnie widać pozytywny wpływ wprowadzonych rozwiązań prawnych.
Na koniec 2015 roku istniało około 4000 instalacji prosumenckich, a na koniec 2020 już ponad
450 tysięcy. Łączna generacja energii ze źródeł fotowoltaicznych osiągnęła 1 lutego 2021 roku ponad
4 GW mocy.

MOC ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE12
Wzrost do września 2020 roku [MW]
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12 i 13) Grafiki zaczerpnięte i dostosowane na potrzeby niniejszego raportu ze strony:
www.wysokienapiecie.pl/35596-w-2020-zainwestowalismy-w-fotowoltaike-10-mld-zl-ile-z-tego-zostanie-w-polsce
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W skład wspomnianych zainstalowanych źródeł wytwórczych
wchodzą instalacje prosumenckie należące do klientów
indywidualnych, instytucji, firm prowadzących inną działalność
gospodarczą niż wytwarzanie energii oraz wielkoskalowe projekty.
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8

POZNAJ
HISTORIĘ KLIENTA
Wiemy, jak ważne jest bycie blisko klientów i rozumienie ich potrzeb.
Dlatego przedstawiamy historię osób poszukujących fotowoltaiki do swojego domu.
Pozwala ona spojrzeć z innej perspektywy na oferowanie produktów
i sposób obsługi.
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Kim są nasi bohaterowie
Prezentujemy historię małżeństwa mieszkającego w domu pod Poznaniem. Dowiemy się, w jaki sposób szukali
instalacji fotowoltaicznej, jakie przeszkody napotkali po drodze i co najważniejsze - jakie wsparcie okazało się
dla nich kluczowe przy podejmowaniu decyzji. W jaki sposób stali się prosumentami?

W historii chcemy podkreślić momenty/obszary, w których firmy
oferujące systemy fotowoltaiczne mogą wykazać się wsparciem
i wiedzą wobec swoich klientów.

Rozumienie potrzeb swoich klientów jest kluczowe dla rozwoju nie tylko firmy, ale i jakości świadczonych usług.
Jest to szczególnie ważne w branży fotowoltaicznej, ponieważ często to przysłowiowe „polecenie” może być
decydujące w wyborze wykonawcy.
Historia naszych bohaterów to tylko jeden z przykładów. Pamiętajmy jednak, że niezależnie od miejsca
zamieszkania, wieku i innych zmiennych ludzie poszukujący fotowoltaiki z dużą dozą prawdopodobieństwa
przechodzą przez podobne etapy.
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Jak w 2020 roku stałam się prosumentem.
I dlaczego żałuję, że tak późno.
Pandemia zamknęła nas w domu i spowodowała, że nabrał on dla nas innego znaczenia. Nie jest już tylko
wymarzonym miejscem do życia... Z konieczności stał się także naszym miejscem pracy. Poza drobnym
przemeblowaniem i stworzeniem odpowiednich warunków, zaczęliśmy się więc zastanawiać nad kilkoma
usprawnieniami.
Na pierwszy ogień poszedł prąd, bo od kiedy zaczęliśmy pracować w domu - nasze rachunki za prąd
wzrosły. Nie płaciliśmy wprawdzie dużo więcej niż dotychczas, ale to był impuls do działania. Na dodatek
w domu pojawiły się dodatkowe sprzęty - oczyszczacz powietrza zimą, klimatyzator latem. Założyliśmy
więc, że prądu będziemy w kolejnych sezonach po prostu potrzebować więcej.

POTRZEBA

I ETAP

MOTYW ZAKUPOWY

Zaczyna się od... potrzeb. Mogą one być związane przykładowo z chęcią
zwiększenia oszczędności, wprowadzenia ekologicznych lub innowacyjnych
rozwiązań do swojego do domu.

W jaki sposób możesz oddziaływać na tym etapie na swoich potencjalnych klientów?
Promuj swoje produkty i usługi tam, gdzie Twoi klienci będą potencjalnie ich szukać. Zacznij od internetu.
Czy wiesz, że z OLX korzysta prawie co 3 mieszkaniec Polski?14 Jest to idealne miejsce, by zareklamować swoją
firmę i przygotować stronę firmową.

O instalacji fotowoltaicznej myśleliśmy już co najmniej od kilkunastu miesięcy. Ten temat krążył wokół nas.
Widzieliśmy je na wielu budynkach, pojawiały się na dachach domów naszych sąsiadów i coraz bardziej
skłanialiśmy się do tego, żeby podjąć decyzję o założeniu własnej. NIe jestem osobą, która decyzje
o inwestycji podejmuje na kolanie, ale nie jestem też typem profesjonalnego amatora… Nie studiuję każdego
możliwego opracowania, żeby potem egzaminować potencjalnych wykonawców z różnic między panelami
polikrystalicznymi i monokrystalicznymi :)
Lubię wiedzieć tyle ile muszę, ale nie udaję, że jestem znawczynią tematu. Zauważyłam też, że nie korzystam
z kalkulatorów, symulacji i innych tego typu udogodnień. Może dlatego, że brałam kiedyś kredyt
hipoteczny i od tego czasu mam umiarkowany stosunek do symulacji kosztów i zysków... Poza tym mam mieszane
uczucia, gdy czytam: „jedyna pewna inwestycja”, „masz dość wysokich rachunków?”, albo „chcesz zacząć
zarabiać?”. Jasne, że chcę, ale przede wszystkim chciałabym, żeby było porządnie i żebym nie czuła się głupio,
że czegoś nie rozumiem i nie umiem ogarnąć (na przykład kontaktu z dostawcą energii, gdy muszę zmienić
umowę z jednej na drugą). Ale o tym za chwilę…

14) Liczba mieszkańców Polski za 2020 r. podzielona przez Liczbę Realnych Użytkowników OLX. Gemius/PBI, luty 2021.
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II ETAP

AKTYWNE POSZUKIWANIE
Na tym etapie Twoi klienci sprawdzają konkretne możliwości na rynku. Podejmują
pierwsze decyzje, które mają wpływ na dalsze losy
instalacji fotowoltaicznej.

W jaki sposób możesz oddziaływać na tym etapie na swoich potencjalnych klientów?
Przedstaw konkretną ofertę. Na tym etapie kluczowe jest wzbudzenie zaufania i podkreślenie profesjonalizmu.
W praktyce? Oferując instalacje fotowoltaiczne, np. na OLX napisz ogłoszenie, które będzie merytoryczne,
ale i zrozumiałe dla osób spoza branży. Dzięki temu potencjalny klient chętniej się z Tobą skontaktuje.

Tak naprawdę w podjęciu decyzji o założeniu fotowoltaiki na dachu pomogło mi kupienie pojemnika
na zbieranie deszczówki. Po pierwszych opadach, kiedy pojemnik napełnił się wodą i mogliśmy odkręcić
kranik i napełnić konewkę - poczuliśmy jak bardzo racjonalnie można działać i jak ogromną daje to satysfakcję. W tym przypadku ważniejsze jest dla nas oszczędzanie wody, niż oszczędzanie na wodzie (rachunki).
To właśnie ten pierwszy krok w stawaniu się eko spowodował, że nabraliśmy ochoty na więcej. Skupiliśmy
naszą uwagę na fotowoltaice.
Początek inwestycji nie był łatwy. Wiedzieliśmy już na 100% co chcemy, ale zupełnie nie wiedzieliśmy, z kim
możemy to zrobić. To trochę jak szukanie wykonawcy budowlanego - nie wiesz kogo wybrać, bo nie wiesz
komu możesz zaufać. Instalacja jest poważną inwestycją - nie tylko finansową - to instalacja elektryczna, która ma
nam służyć na lata, ma być bezpieczna i ma przynosić wymierne efekty.
Popularność instalacji z fotowoltaiką spowodowała wysp firm, które taką usługę oferują. Sponsorowane
posty, reklama w internecie, ulotki w skrzynce na listy czy wreszcie konsultanci, którzy pukają do drzwi…
To wszystko dawało nam wyraźny sygnał, że temat jest „gorący”, ale dalej brakowało wskazówek - kogo
wybrać? Na podstawie jakich parametrów ocenić, że dany wykonawca się zna, zrobi to dobrze, pomoże
rozliczyć programy finansowania i poprowadzi cały proces zgłaszania, przepisywania umów z dostawcą
energii. Teoretycznie oferuje to każdy, ale z kim nam będzie najbardziej po drodze? Kto się nami zaopiekuje na
każdym etapie realizacji tej inwestycji, a nie tylko do momentu montażu paneli na dachu?
W przypadku inwestycji drogich i skomplikowanych, a jednocześnie popularnych (firmy montujące powstają
jak grzyby po deszczu) - najważniejsze jest dla mnie zaufanie i sprawność operacyjna. Mniej mnie interesują
dane techniczne (mniej nie znaczy wcale!), czy to, że instalacja będzie stówkę tańsza - ja chcę mieć w całym
procesie pewność, że wiem, co się dzieje na każdym etapie. Od początku do końca chcę wiedzieć, co mnie
czeka, co muszę zrobić ja, co zostanie zrobione za mnie, ile trzeba czekać, jakie są potencjalne zagrożenia,
kto może mi pomóc itd. Nie zarządzam procesem, ale mam nad nim kontrolę.
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III ETAP

WYBÓR WYKONAWCY
Instalacja fotowoltaiczna wiąże się ze znacznym wydatkiem. Na etapie
poszukiwania wykonawcy klienci będą dodatkowo racjonalizować powody,
dla których mieliby podjąć decyzję o instalacji.

W jaki sposób możesz oddziaływać na tym etapie na swoich potencjalnych klientów?
Przedstaw realne korzyści oraz dodatkowe możliwości wykorzystania instalacji. Pokaż, że możesz być „kimś
więcej” niż dostawcą produktów, czy usługi. Zadbaj o to, by klienci poczuli, że o nich dbasz i możesz
przeprowadzić ich przez cały proces stawania się prosumentem.

Wrócę krótko do wątku danych technicznych - w tym zaufaniu chodzi też o dobre dostosowanie instalacji
do naszych potrzeb, do naszego zużycia. Swoją drogą tę zależność zrozumieliśmy tak naprawdę dopiero
wtedy, kiedy zaczęliśmy instalacji używać. Bo instalacja fotowoltaiczna ma w sobie coś ciekawego, możesz
sprawdzić w aplikacji, ile produkuje prądu i zaczynasz rozumieć kilowatogodziny pierwszy raz od czasów
szkoły podstawowej :)
Drugim ważnym aspektem jest optymalne rozłożenie instalacji w taki sposób, żeby była wydajna, czyli żeby
miała optymalne warunki (nasłonecznienie, brak zacienienia). To było dla nas zaskakujące, kiedy na dachach
naszych sąsiadów zaczęły pojawiać się instalacje w różnych konfiguracjach… Inne liczby paneli, rozłożone
w różny sposób - choć nasłonecznienie dachów jest u nas wszystkich identyczne lub prawie identyczne.
Wnioskowaliśmy z tego, że do każdego z naszych sąsiadów przyszła inna firma, inaczej to wyliczyła, inaczej
skonfigurowała. Z jednej strony rozumiemy, że zapotrzebowanie w każdym przypadku może być inne,
ale nie mogliśmy znaleźć jakiegoś konkretnego punktu odniesienia i to było frustrujące...
Wróćmy jednak do samego procesu powstawania instalacji fotowoltaicznej na naszym dachu. Przy wyborze
firmy poszliśmy za głosem rozsądku i wybraliśmy firmę, w której znaliśmy konkretną osobę - eksperta, któremu
mogliśmy zaufać. Można śmiało powiedzieć, że chcieliśmy współpracować z konkretną osobą, nie z konkretną
firmą. I to był trafny wybór.
Po pierwszej rozmowie nie szukaliśmy dalej. Nie ściągaliśmy innych ofert z rynku, nie porównywaliśmy
parametrów, głównie z dwóch powodów. Nie znamy się na tym i nie mamy czasu na zgłębianie tematu, zresztą
nawet gdybyśmy go mieli i tak nasze zestawienia byłyby jak porównanie modeli samochodów czy lodówek można je zestawić w ramach jakichś kategorii, ale i tak każdy model ma inne parametry :)
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IV ETAP

DOGRYWANIE SZCZEGÓŁÓW INWESTYCJI
Na tym etapie słowa przechodzą w czyny. Klient zdecydował się na podjęcie
z Tobą współpracy. Pora ustalić szczegóły dotyczące inwestycji.

W jaki sposób możesz oddziaływać na tym etapie na swoich klientów?
Pokaż swój profesjonalizm. Pamiętaj, że ustalacie szczegóły, które będą decydować o oszczędnościach
na kilkadziesiąt lat. Pomóż klientowi w wyliczeniu zapotrzebowania na energię z odpowiednim zapasem.
Rzeczowo poinformuj o możliwości skorzystania z dofinansowań i ulg. Wyjaśnij, dlaczego każdy dom w tej
samej okolicy ma inaczej wykonaną instalację. To właśnie takie szczegóły przekonają klienta, czy dobrze
wybrał i czy będzie Cię polecał jako wykonawcę.

Cały proces stawania się prosumentem z własną instalacją fotowoltaiczną opiera się na wielu czynnościach,
przy czym montaż paneli wydaje się być z nich najłatwiejszy. Panowie wchodzą na dwa dni - większość pracy
wykonywana jest na zewnątrz, na dachu. Elektryk instaluje w domu „mózg instalacji” czyli falownik. Jego zadaniem jest kontrola przepływu energii oraz zmiana wytworzonego prądu stałego na zmienny. Na efekty
przyjdzie jednak poczekać. Wszystko, co zostało zamontowane nie będzie uruchomione tego samego dnia.
Urządzenia pozostają w trybie „stand by” dopóki dostawca prądu, a dokładnie operator systemu dystrybucji
nie wymieni licznika na licznik dwukierunkowy. A na to ma całe 30 dni od momentu, kiedy ktoś - Ty albo firma
od fotowoltaiki - złoży odpowiedni wniosek. Jedno jest pewne - w procesie stawania się prosumentem nic nie
dzieje się samo. Wszystko trzeba popchnąć, wysłać, otrzymać, zeskanować, wydrukować. Wszystkiego
trzeba dopilnować.
Wytyczne, co i na którym etapie należy zrobić otrzymaliśmy rozpisane na kartce A4. I to było ok! Jednak sama
forma pozostawiała wiele do życzenia. Tekst od góry do dołu - szczegółowo ze wskazaniem nazw dokumentów otrzymywanych, wysyłanych, przesyłanych w każdym możliwym kierunku... Często dokumentów
o podobnych nazwach, trudnych do rozróżnienia. Kilka razy musiałam sprawdzać, czy załączam właściwy
dokument i wysyłam go we właściwe miejsce.
Ostatecznie rozrysowałam to po swojemu i dopiero wtedy cały proces zaczął być dla mnie jasny. Okazało się,
że to wcale nie takie skomplikowane, jak mi się na początku wydawało. Musiałam tylko to sobie przetłumaczyć
na prosty język. Dobra rada dla firm - jeżeli chcecie klientowi ułatwić życie, musicie mieć na uwadze, że nie mówi
on Waszym językiem oraz nie odkoduje informacji podanych, tak jakbyście je przekazywali koledze po fachu.
Pomimo tak wielu otrzymanych informacji - nie miałam poczucia, że wiem co się dzieje. Było to dla mnie o tyle
istotne, że okres oczekiwania na ruch ze strony operatora lub dostawcy prądu mógł trwać nawet do 30 dni. Czyli
w pierwszych 30 dniach przychodzi ktoś do wymiany licznika, w kolejnych 10 dniach przychodzi
potwierdzenie wymiany - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny. Gdy sprawa z operatorem jest
zakończona, przechodzimy do dostawcy...
U dostawcy trzeba złożyć kolejny wniosek - teoretycznie na stronie, choć bardzo trudno go tam znaleźć.
Zakładka konta, kolejna zakładka, dokumenty do pobrania, szukanie spośród wielu podobnych. Potem już
wydrukowanie, podpisanie i zeskanowanie. Zaczęliśmy się z mężem zastanawiać, dlaczego nie można tego
zrobić prościej? Zapomnij o poczcie i mailu - wejdź na stronę, wejdź na czat i wrzuć skan konsultantowi. A on już
będzie zobligowany tu i teraz, ekstra szybko - zarejestrować zeskanowany dokument!
Wniosek prosumenta jest dokumentem bardzo ważnym. Daje zielone światło, by dostawca prądu w ciągu
kilkudziesięciu dni przesłał umowę - pocztą tradycyjną - w dwóch egzemplarzach do odesłania pocztą tradycyjną na wskazany adres. Rozciąganie w czasie spowodowane jest tym, że na każdy ruch operator lub dostawca ma od kilku do kilkudziesięciu dni. Wtedy sytuacja wygląda tak, że instalacja jest - prąd się generuje, słońce
świeci, ale sama procedura trwa nadal…
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V ETAP

REALIZACJA INWESTYCJI
Zakontraktowanie pracy i rozpoczęcie montażu to pierwszy widoczny krok
na drodze do instalacji fotowoltaicznej. To, w jaki sposób pracownicy Twojej firmy
będą się zachowywać, zdecyduje o odbiorze jakości zlecenia.

W jaki sposób możesz oddziaływać na tym etapie na swoich klientów?
Zadbaj o to, by każdy element świadczonej przez Ciebie usługi był na wysokim poziomie. Wzmocnij
profesjonalny wizerunek. Wspieraj klienta w realizacji potrzebnych formalności. Informuj o bieżących
postępach prac. Działaj terminowo.

Miłą niespodzianką okazał się program Mój Prąd. Uważam, że ten sposób dofinansowania jest ze swojej natury
bardzo fajny. To silny motywator, bo w prostym przełożeniu - moja instalacja zwróci się szybciej i szybciej
zacznę na niej zarabiać.
Dziś jednak wiem już, że Mój Prąd to pieniądze, które po prostu mogą się skończyć - pula się wyczerpie i już.
Dlatego czekam na uruchomienie nowego programu, póki co korzystam jeszcze z ulgi termomodernizacyjnej.
Tak czy inaczej - wszystko miało być jak w zegarku, ale nie zawsze tak jest…
Przykładowo. Chcę się dowiedzieć, na jakim etapie jest moja sprawa, bo instalacja na dachu już od kilku tygodni,
a ja nadal nie mam poczucia, że coś zostało uruchomione. Chcę się na przykład dowiedzieć, czy Pan od wymiany
licznika przyjdzie w tym tygodniu, czy w tym miesiącu. Z przemiłą Panią na infolinii nawiązujemy relację - tak się
dzieje, jak dzwonisz raz na tydzień - żartujemy, wymieniamy prognozą pogody i pani bardzo chce mi pomóc,
ale jest w szponach systemu i jedyne co może zrobić to przeczytać komunikat, który system pokazuje.
Dalej jest jeszcze bardziej tajemniczo - w pewnym momencie przychodzi Pan, żeby wymienić licznik
na dwukierunkowy - robi to szybciutko, tak, że prawie tego nie zauważam, bo nie wiem, kiedy przyjdzie.
A prąd wyłącza mi na chwilę akurat w momencie, gdy prowadzę jedno z ważniejszych w tym roku spotkań
na Zoomie... Oby było warto!
I dziś mogę już potwierdzić, że było warto :) Pomimo tych wszystkich niedogodności ten etap, ten najważniejszy etap mam za sobą! Dwukierunkowy licznik w domu oznacza, że wszystko, co wyprodukuje moja
instalacja, trafia już do sieci.
Jednym słowem - zostałam prosumentem!
Później firma pomogła mi zgłosić instalację. Wśród różnych dokumentów, przez które musiałam przebrnąć był
wniosek prosumenta o rozliczanie przez firmę X usługi kompleksowej. Trzeba było uzbroić się w cierpliwość,
mieć świadomość, że żadna informacja nie przyjdzie sama, o każdą trzeba poprosić telefonicznie lub mailowo.
W całej ścieżce warto też zadbać o dowody nadania korespondencji.
Cały proces nie jest trudny, choć mogłabym się w nim bardziej komfortowo czuć. Żeby tak się stało,
na każdym jego etapie wolałabym widzieć, co mnie czeka, widzieć pasek postępu.
Fotowoltaika rozwija się w imponującym tempie. Montaże przebiegają sprawnie. Tak naprawdę największym
wyzwaniem, z jakim musieliśmy się zmierzyć, decydując się na instalację w domu, była przysłowiowa
“papierologia” u operatorów i dostawców.
Dziś czerpiemy energię z naszego systemu. I nie żałujemy :) Był to świetny pomysł, który udało nam się
wprowadzić w życie. W samym procesie pewnie wiele byśmy poprawili, ale teraz mamy niezłą satysfakcję…
Wygrzewając się na słońcu w ogródku, czujemy, że oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale też piękną naturę
dookoła nas :)
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VI ETAP

POCZĄTEK PRZYGODY Z FOTOWOLTAIKĄ
Udana realizacja inwestycji może stanowić początek dalszej współpracy.
Nawiązana z klientem relacja zaowocuje też wzmocnieniem wizerunku
Twojej firmy na rynku.

W jaki sposób możesz oddziaływać na tym etapie na swoich klientów?
Poproś o ocenę firmy, opinię na temat ważnych dla Ciebie elementów usługi - dzięki temu wyciągniesz wnioski
i będziesz mógł podnieść jakość prowadzonych działań. Wyróżnij się w oczach klientów i daj się dobrze
zapamiętać. Podziękuj za współpracę, pogratuluj zostania prosumentem. Testuj różne rozwiązania, które
oprócz jakościowej usługi staną się Twoim wyróżnikiem na rynku.
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Napisz swoją historię z OLX
Gdy myślimy o branży fotowoltaicznej, nie sposób oprzeć się wrażeniu,
że przyszłość rozpoczyna się na naszych oczach. Rozwiązania, z których dziś
jeszcze korzystają nieliczni, już wkrótce zaczną stopniowo wypierać
konwencjonalne źródła energii.
Fotowoltaika stwarza mnóstwo możliwości zarówno dla konsumentów, jak i firm
oferujących usługi w jej zakresie. Aby dotrzeć do potencjalnych klientów,
kluczowa jest nie tylko sama obecność w Internecie, ale też profesjonalne
i przystępne zaprezentowanie oferty.
W OLX zdajemy sobie sprawę, jak dużego znaczenia dla konsumentów nabiera
fotowoltaika. Potwierdzają to liczby, potwierdzają to opinie i wciąż rosnące
zainteresowanie.
Dlatego jeżeli myślisz o skutecznym dotarciu do realnie zainteresowanych
klientów, a także do tych, w których to zainteresowanie lada chwila się pojawi,
wybierz OLX.
Dziękujemy za lekturę! Mamy nadzieję, że okaże się ona dla Ciebie inspirująca
i pomoże w skutecznym rozwijaniu Twojego biznesu :)

Więcej o możliwościach dla firm na OLX znajdziesz na stronie: biznes.olx.pl
Raport powstał we współpracy z agencją strategiczno-badawczą Very Human
Services oraz Michałem Siembabem - ekspertem branży fotowoltaicznej
z 15-letnim doświadczeniem.

