IQ Trade Ukraine
Про нас, наша місія, мета та переваги

Передумови створення компанії
Вступ України до ENTSOE
(Інтеграція ринку електричної
енергії України з ринками країн ЄС)
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Відокремлення монопольних видів
діяльності , створення конкурентного
середовища на всіх
сегментах ринку електричної енергії
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Створення ефективного ринку
електричної енергії з конкурентними
цінами та високими стандартами
обслуговування та безпеки
постачання електричної енергії споживачам

Стимулювання інвестицій в енергетику України.
Модернізація електричних мереж та генеруючих
потужностей, підвищення ефективності роботи

IQ TRADE UKRAINE створено на виконання Закону «Про ринок електричної енергії», положення якого спрямовані на забезпечення
ефективного функціонування вільного ринку електроенергії на засадах прозорої та чесної конкуренції.
Кожен Споживач має вибір - залишити все без змін, або обрати незалежного Постачальника електричної енергії і разом йти до майбутнього.

Про нашу компанію

Наша компанія - це професійна
команда людей, які працюють задля
кращого майбутнього держави, завжди
прагне розвитку, забезпечує для своїх
Споживачів прозору ціну та гарантує
взаємовигідну співпрацю.

Наші Партнери – це великі і малі
компанії, які працюють у різних галузях,
які нам довіряють і задля яких ми
працюємо кожного дня.
Завдяки нашому сервісу, надійності
постачання та інноваціям, портфель
наших Партнерів збільшується з кожним
днем.

Наша компанія прагне
орієнтуватися на Європейські
стандарти і застосовувати
найкращі з них у нашій роботі з
кожним нашим Партнером

Наші Партнери завдяки нашій
співпраці із великими генеруючими
компаніями (АЕС, ТЕС, ГЕС) завжди
отримують найкращій сервіс та
енергозабезпечення за найнижчими
цінами на ринку України

Середньомісячні обсяги купівлі-продажу електроенергії

Наша компанія – співпрацює з великими
та малими генеруючими станціями по всій
території України, охоплюючи «Острів
Бурштинської ТЕС».
Середньомісячні обсяги купівлі-продажу
електричної енергії нашою компанією
складають близько 650 000 МВт.

Наші Партнери – завжди отримують
безперебійне та якісне живлення у будь-яку
пору року та у будь-який час, незалежно від
їхнього виду діяльності.

IQ TRADE UKRAINE – це завжди найкращий сервіс та якість енергозабезпечення за найнижчими цінами

Наша мета та завдання
Сприяти максимальній конкуренції на енергетичному ринку
України
Забезпечувати високу якість послуг з енергозабезпечення

IQ Trade Ukraine –
Ваш надійний Партнер

Сприяти прозорому та чесному тарифоутворенню
Забезпечувати втілення Європейського досвіду у роботу
ринку електроенергії
Стати кращим постачальником енергетичних послуг в Україні

Порівняльна динаміка цін
на ринку електроенергії України
у 2021 році

IQ TRADE UKRAINE – Ваш надійний Партнер з енергозабезпечення за найнижчими цінами

Переваги співпраці з нашою компанією
Наші Партнери завжди отримують:
Чесні та прозорі
ціни на
енергоресурси

Можливість постачання
електричної енергії,
виробленної виключно
відновлювальними
джерелами

Консультацію профільних
спеціалістів з питань
енергозабезпечення

Забезпечення
надійного та
безперервного
енергопостачання

Спрощену процедуру
підключення до мереж РК

Контроль якості
енергопостачання

Можливість створення
та експлуатації систем
комерційного обліку

Оформлення повного
пакету документів

Персональний
менеджер 24/7

Контроль роботи
складових засобів
технічного та
комерційного обліку

Мінімізація ризиків при
виникненні небалансів за
рахунок участі у балансуючих
групах Постачальника

Можливість встановлення
та допомогу у
налаштуванні ПЗ

Захист інтересів
споживача, юридичний
та технічний супровід,
відстоювання інтересів
споживача

Аналіз попиту та
пропозиції на
ринках електричної
енергії, надання
консультацій
споживачу з приводу
купівлі/продажу
електричної енергії

Початок співпраці

Розрахунок та аналіз
Постачальником можливих
умов співпраці

Створення та
погодження
комерційної
пропозиції

Укладення
договору

Звернення Споживача
до Постачальника

Стати Партнером IQ TRADE UKRAINE просто

Наші контакти

м. Київ, вул. Преображенська
23, офіс 9

Кол центр: (044)-390-15-45
Тел. моб.: (067)-351-12-14
office@iqtradeua.com
https://iqtradeua.com/

Завжди раді відповісти на всі Ваші запитання!
З повагою
Команда IQ Trade Ukraine

