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НОВАТА МОБИЛНОСТ

ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ОТ



Ние сме официални 

представители на 

VIRTA - Финландия, DBT –

Франция и KEBA - Австрия
.

Ние предлагаме 

цялата гама от 

хардуер и зарядни 

услуги
. 

Ние изграждаме мрежа от 

зарядни станции за 

електрически автомобили 

Ние вече инсталирахме 5 

собствени зарядни 

станции и поръчахме 

още няколко

КОИ СМЕ НИЕ… И ЗА КАКВО СЕ БОРИМ?

www.elbul.eu



НИЕ СИ ИМАМЕ И МИСИЯ, И ВИЗИЯ

→ Нашата мисия е да дадем удобен и 

достъпен франчайз на собствениците 

на зарядни точки.

→ Нашата визия е да станем ключов 

инструмент от мобилната революция в 

България и региона.



ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА Е НЕОБРАТИМА

EU изисква дяла на 

продадените 

електромобили през 

2020 да достигне 5%, 

а през 2021 – 10%

До 2030 година ще са 

необходими около 3 

милиона обществени 

зарядни станции, което е 

повече от 15 пъти 

увеличение спрямо 

наличните днес станции

Електромобилите стават 

все по-евтини и по-

добри и се очаква през 

2030 година броят им в 

Европа да е около 44 

милиона

Нарастващият пазар на 

електромобили, налага 

и адекватно нарастване 

на зарядната

инфраструктура и на 

мобилните услуги



ДЕ Е БЪЛГАРИЯ
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DC зарядни станции на 100 

км магистрала

Европа България 

0 5 10 15

Брой автомобили на една 

публична зарядна станция

Европа България 



РЕШЕНИЕ ОТ ЕЛБУЛ

Сервиз и 

поддръжка

Висококачествени 

AC и DC зарядни 

станции

Действаща 

платформа за 

е-мобилност

Маркетинг 

и обучение



зареждане 

AC зарядни станции DC зарядни станции

Значително по-бързо зареждане, 

около 30-40 минути.

Предназначение

→ магистрали

→ пътища с висок трафик

→ бензиностанции и вериги 

магазини

Бордово 
зарядно



→ Елегантни и 

многофункционални

→ От световен лидер в иновациите 

и производството

→ Смарт станции

→ КЕВА е продала над 150 000 

зарядни станции

DC зарядни станции

→ DBT има инсталирани над 2,300 

DC бързозарядни станции в 37 

държави.

→ DC бързозарядни станции от 25kW

до 150kW

→ Безпрецедентен 30-годишен опит 

в зареждането на електромобили 

AC зарядни станции



Е-МОБИЛНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

Хайде да
заредим

Регистрация   

Преференциал

ни цени за 

регистрираните 

клиенти на 

ЕЛБУЛ

Мобилно 

приложение за 

намиране и 

резервиране 

на станция, 

както и за 

заплащане

Клиентски 

портал –

история на 

зарежданията, 

редактиране 

на профила, 

фактуриране и 

други.

Три начина за 

заплащане –

RFID  карта, 

мобилно 

приложение 

или кредитна/

дебитна карта.



Платформата е софтуерът, който свързва 
водачите на електромобили, зарядните 
станции и електрическата мрежа. 
Платформата на Virta се използва от повече 
от 300 зарядни мрежи в света и осигурява 
достъп до повече от 100 000 станции.

Смарт услугите са бъдещото на 

зареждането. Всички станции свързани към 

платформата на Virta предлагат 

интелигентни възможности за дистанционно 

управление, автоматично таксуване и 

управление на мощността. 



WHITE LABEL

Само за VIP 

партньори

Какво виждат 

крайните клиентите

Елбул

Брандирани и модифицирани:

→ Мобилно приложение

→ Клиентски портал

→ Регистрационна страница

→ Фактура

ЕРД

Вериги бензиностанции

Други вериги

Пълна поддръжка и отстраняване на 

проблеми

Фактуриране

ЕЛБУЛ е зад завесата



МНОГО ПЛЮСОВЕ БЕЗ МИНУСИ

→ Икономия на време, пари и 

нерви

→ Няма първоначална вноска

→ “Тези момчета от ЕЛБУЛ сами 

инвестират в зарядни станции, 

значи си струва”

→ Достъп до частни терени

→ Каскада от бизнес контакти

→ Развитие на ЕЛБУЛ мрежата с 

минимално финансиране

За нашите партньори За ЕЛБУЛ



МАРКЕТИНГ ПОДКРЕПА ЗА НАШИТЕ 

ПАРТНЬОРИ

→ Щанд за изложения и семинари

→ Снимки с висока резолюция

→ Лекторска подкрепа

→ Брошури

→ Дипляни



Бизнес модел Технология

Отворен и лесно 
достъпен модел

Франчайз без начална 
такса

Стимулиращ 
регионално развитие

White label

Представители на 

световни лидери: VIRTA, 

DBT и KEBA

Върхови приложения за 

iOS и ANDROID

Гъвкаво

ценообразуване

API интеграция на 

софтуера

ПРЕДИМСТВА ПРЕД КОНКУРЕНТИТЕ ?

ДА, МНОГО



www.elbul.eu


