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eCENTRE
Společnost eCENTRE působí na českém trhu od roku 2006. Prostřednictvím sdružování poptávky, nastavování
technologických procesů a využití elektronických aukcí, pomáhá snižovat náklady domácnostem, podnikatelům
i organizacím veřejné správy. Svým klientům již ušetřila přes 1 miliardu korun. Společnost eCENTRE nabízí klientům
úsporu například v oblasti energií, služeb, telekomunikací a dalších položek.

Tisková zpráva 9.4.2015
Město Šenov občanům
V minulém měsíci byl v Šenově už potřetí realizován projekt s názvem „Město Šenov občanům“.
Město v rámci projektu nabízí svým občanům příležitost zajistit si v budoucnu nižší cenu elektřiny
nebo plynu, a to prostřednictvím elektronické aukce, kterou pořádá společnost eCENTRE, a.s.,
zprostředkovatel služby.
Jednou z rodin, která si přišla optimalizovat své výdaje za energie, byla i rodina Chupáčova.
Rodina Chupáčova, využila novou službu společnosti eCENTRE, a.s., EXPRES AUKCI, která
zprostředkovává nového dodavatele dodávky energií rychleji, bezplatně a se stanovenými
cenami za neregulovanou složku energie a s garantovanými podmínkami.
Manželé přistoupili také na možnost, jak v budoucnu ušetřit na běžných rodinných
nákupech a to díky e-shopu PEO (www.lidesobe.cz).
„Paní Chupáčová pracovala před mateřskou dovolenou na základní škole v Ostravě, kde
nakupovala přes Nákupní portál města Ostrava, který nabízí potřebné zboží za ceny vzešlé
z e-aukcí a přes který nakupují organizace města a šetří tak své provozní náklady. Proto nebylo
třeba vysvětlovat užitek e-shopu PEO a okamžitě se rozhodla, že chce PEO pro svou domácnost“,
uvedla Kateřina Dudková, obchodní partner eCENTRE.
Elektronická aukce na nákup energií, ve které budou zapojené domácnosti z města Šenova a další
občané z celé České republiky, proběhne na konci dubna. Aukce poběží online na webových
stránkách zprostředkovatele služby, společnosti eCENTRE, a.s. (www.ecentre.cz)
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