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НОВИТЕ ХОРИЗОНТИ

НА МОБИЛНОСТТА



ЕЛБУЛ ИНФРАСТРУКТУРА

 Нашата цел е изграждане на мрежа от 

зарядни станции за електрически 

автомобили 

 Портфолиото ни обхваща цялата гама от 

услуги, свързани със зареждането на 

електрическите автомобили

 Ние сме официални представители на 

KEBA- Австрия и VIRTA- Финландия

 Посетете нашия сайт http://www.elbul.eu



Брой зареждаеми автомобили

Растеж спрямо предходната година

Продажби на зареждаеми автомобили 

BEV & PHEV



Общ брой на обществените 

зарядни станции в ЕС



ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

Много по-бързо и по-
безопасно зареждане

Елегантни и 
многофункционални

Отлично съотношение 
цена/качество

От световен лидер в 
иновациите и 
производството

Смарт станции



Вирта е водеща фирма за

е-мобилност.

Платформата на Вирта

свързва всички основни

играчи в зарядната

екосистема и предоставя

услуги на цялата верига на

добавена стойност.

Платформата позволява 

предлагане на зарядни 

услуги във всякакви 

мащаби, навсякъде по 

света

X   BRANDS



Virta има 
страхотен 
ръст

+200 мрежи

Собственици на зарядни мрежи, 

които използват платформата на 

Virta, за да предлагат зарядни 

услуги

+74 000
Регистрирани крайни 

потребители в 25 различни 

страни

+200,000
Зарядни сесии на месец

Годишен ръст:

2015   +187%
2016   +54%
2017   +165% 
2018   +134%

Офиси:

Finland, Helsinki (централен 
офис)
Germany, Berlin
Sweden, Stockholm
France, Paris
UK, London

+60 

million
Километра пробег на 

елетромобили, заредени от 

началото на 2019 г. досега



ПЛАТФОРМА ЗА Е-МОБИЛНОСТ НА ЕЛБУЛ

собственици на ЕПС

собственици 

на зарядни 

станции

доставчици 

на 

електричеств



Е-МОБИЛНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ НА 

ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

• Мобилно приложение за 
намиране и резервиране 
на станция, както и 
заплащане.

• Клиентски портал – история 
на зарежданията, 
редактиране на профила, 
фактуриране и други.

• Три начина за заплащане –
RFID  карта, мобилно 
приложение или кредитна 
карта.

• Преференциални цени за 
регистрираните клиенти на 
ЕЛБУЛ



Е-МОБИЛНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ НА 

ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

• Възможност за резервация на 
станцията

• Възможност за заплащане с кредитна 
карта без регистрация

• Достъп до стотици станции за 
зареждане в Европа

• Възможност за месечен абонамент, 
който прави зареждането по-евтино и 
по-лесно



Е-МОБИЛНОСТ ЗА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

• Включване на станцията към мрежата 
на ЕЛБУЛ

• Автономно и гъвкаво ценообразуване

• Мониторинг и управление на станцията 
– дистанционно  стартиране и спиране, 
енергиен мениджмънт 

• Back office 24/7 – пълно обслужване от 
ЕЛБУЛ



ГОТОВ БИЗНЕС МОДЕЛ

• Ние минимизираме инвестиция на 
нашите партньори

• Ние предлагаме готова работеща 
платформа

• Тоест, ние даваме бърз, лесен и евтин 
достъп до един нов бизнес модел с 
огромен потенциал

• ЕЛБУЛ е единствената фирма в България, 
която предлага такъв бизнес модел



Партньорите ни могат да развият и своя 
собствена зарядна мрежа под своята марка!

Всички точки на съприкосновение на 
крайните потребители са брандирани и 
модифицирани.

• Мобилно приложение

• Клиентски портал

• Регистрационна страница

• Разписка на имейла на потребителя

БЯЛ ЕТИКЕТ



С КАКВО ПРЕВЪЗХОЖДАМЕ КОНКУРЕНТИТЕ

• Партньорите на ЕЛБУЛ са световни лидери

• Клиентите на ЕЛБУЛ получават услуги от 

най-високо европейско качество

• Партньорите на ЕЛБУЛ сами определят 

тарифите за таксуване на своите станции 

• Превъзходни приложения за Android и iOS

• Възможност за интеграция с приложение 

на партньора

• Нови възможности с Virta V2G 



Срок за изплащане на инвестицията
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УНИКАЛЕН БИЗНЕС МОДЕЛ

ПАРТНЬОР

ELBUL

Действаща 
платформа за 
е-мобилност

ELBUL

Сервиз и 
поддръжка

ELBUL

Маркетинг и 
обучение


