
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συµµετοχή της IntelliSolutions στο 4ο Πανευρωπαικό Forum για την 

Ενεργεια (Smart Energies in Europe), στις 29 Μαϊου 2008 στο World 

Trade Center Grenoble 

.  
 
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008. Η IntelliSolutions (www.intellisolutions.gr) συµµετείχε επιτυχώς στο 

4
ο
 Πανευρωπαϊκό Forum για την Ενέργεια, που πραγµατοποιήθηκε στο World Trade Center 

της Grenoble, στις 29 Μαϊου 2008,. Το Forum4i, διαπραγµατεύτηκε τις νέες προκλήσεις και 

καινοτοµίες ενεργειακών Υπηρεσιών και Συστηµάτων Ανάλυσης και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας, που αφορούν την οικονοµική ανάπτυξη, τη λειτουργικότητα και τις κοινωνικές 

απόψεις για την Ενέργεια στον Ευρωπαϊκό χώρο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

παρουσιάστηκαν διάφορα καινοτοµικά συστήµατα διαχείρισης ενέργειας. Το Energy 

Information Systems and Services Unit (EISS) της IntelliSolutions,  όντας µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Καινοτοµίας «i-techpartner», παρουσίασε ένα καινοτοµικό 

πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης και ανάλυσης ενεργειακών φορτίων (smart profiling, 

demand-side management) για παροχή web-υπηρεσιών για τον ενεργειακό τοµέα. 

Παρουσιάστηκαν επίσης και αποτελέσµατα από Εθνικό πιλοτικό πρόγραµµα που τρέχει ήδη 

στον Ελληνικό χώρο (demand-side management και µέτρηση-κατηγοριοποίηση ενεργειακών 

προφίλ µε γεω-χωρικά στοιχεία) στα πλαίσια του Ενεργειακού R&D Business Development, 

µε την συνεργασία γνωστών εταιριών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και ESCOs. Οι υπηρεσίες 

αυτές εξυπηρετούν οποιαδήποτε ανάγκη στη νέα ενεργειακή αγορά, τον χώρο της εµπορίας 

και εξοικονόµησης ενέργειας, την βιοµηχανία, τον τοµέα των ΑΠΕ, του περιβαλλοντολογικού 

ελέγχου του CO2 και συγκλίνουν πλήρως µε τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές οδηγίες 2002/91/EC 

και 2006/32/ΕC σχετικά µε την παροχή έξυπνων προσωποποιηµένων Ενεργειακών 

Υπηρεσιών και ∆ιαχείριση Ενεργειακών Πιστοποιητικών. 

 

 

– ΤΕΛΟΣ– 

Σηµείωµα  για  τον  εκδότη  
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 
 
Η IntelliSolutions εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικού, 
επιχειρηµατικής συµβουλευτικής και εκπαίδευσης. Η εταιρεία στελεχώνεται από επιστήµονες µε εκτενή 
πείρα στην Ελληνική και διεθνή αγορά και συσσωρευµένη εργασιακή εµπειρία στις µεγαλύτερες 
πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής παγκοσµίως, ενώ απευθύνεται στην αγορά των Τραπεζικών/ 
Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και της Βιοµηχανίας/Εµπορίου, 
παρέχοντας το πλήρες φάσµα των υπηρεσιών ενός έργου, από την ανάλυση απαιτήσεων και το 
στρατηγικό σχεδιασµό έως την εκπαίδευση στελεχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 
προϊόντα και τις λύσεις της IntelliSolutions, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο 
www.intellisolutions.gr. 
 
  
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 



Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα Marketing της IntelliSolutions (E-Mail: pr@IntelliSolutions.gr ℡ 
210 – 95 70 983) 


