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Cung cấp và dịch vụ năng lượng

Một công ty tín nhiệm và đổi mới
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GreenYellow

Tấm quang điện năng lượng mặt trời

Hiệu suất năng lượng

Khách hàng thân thiết



GREENYELLOW



SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Giúp khách hàng sử dụng  năng 

lượng hiệu quả

sử dụng nền tảng của các giải pháp kỹ thuật 

cho phép họ tiêu thụ tốt hơn và ít hơn, đồng 

thời giảm chi phí năng lượng hoặc gây hại 

cho nền sinh thái
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Sản sinh năng lượng 
phi tập trung (đặc biệt 
là quang điện)

Mang lại hiệu quả năng 
lượng hoặc cam kết giảm 
thiểu năng lượng tiêu thụ  
(hiệu quả năng lượng)

Dịch vụ năng lượng  (mua, 
giám sát tiêu thụ và tư vấn chiến 
lược mua năng lượng)
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LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI

GreenYellow được thành lập 
vào năm 2007, là một công ty 
do Otmane Hajji khởi nghiệp, 
ông hiện là chủ tịch, và phát 
triển trong Tập đoàn Casino, 
vào thời điểm đó là nhà bán lẻ 
đầu tiên bước vào lĩnh vực năng 
lượng   

Sau 10 năm đã gặt hái được những thành quả!

Thông qua các giải pháp sáng tạo của mình, trong 10 năm, GreenYellow đã 
giúp khách hàng của mình cắt giảm hơn 200 triệu euro hóa đơn năng 
lượng.

GreenYellow liên tục thích nghi và tăng cường nền tảng giải pháp của 
mình để có thể trở thành đối tác thực sự với khách hàng khi họ thực 
hiện việc chuyển đổi năng lượng.

Mô hình kinh doanh độc đáo 

Mô hình kinh doanh của chúng tôi là những gì làm nên sự khác biệt! 
GreenYellow cung cấp cho khách hàng của mình cả giải pháp kỹ thuật và tài 
chính. Khách hàng sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí đầu tư nào. Chúng 
tôi đầu tư vốn cho các công trình và kiếm doanh thu từ các khoản tiết kiệm 
do dự án tạo ra.

Mô hình độc đáo này mang đến cho khách hàng của chúng tôi phương tiện 
để chủ động trong quá trình chuyển đổi năng lượng và thực hiện các 
cam kết về môi trường mà không có bất kỳ áp lực kinh tế nào. 



SƠ LƯỢC

10 năm chuyên môn 

hỗ trợ khách hàng 

trong suốt quá trình 

chuyển đổi năng lượng 

của họ Hơn

€270 triệu
tiền mua điện và 

khí đốt nằm trong 

tầm quản lý 

Hơn

1,000,000 m²
các tấm quang điện 

đã được lắp đặt

Hơn

2 000 EEAs
đang hoạt động, tiết 

kiệm €66 triệu cho 

năng lượng mỗi năm 
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GreenYellow hợp tác với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp từ tất 

cả các nghành để hỗ trợ họ chuyển đổi năng lượng

Tiêu thụ ít hơn, người dùng thích hơn 

GreenYellow là một trong số rất ít những người có chuyên môn về dịch vụ năng lượng, 
giải pháp hiệu suất năng lượng và sản xuất quang điện nhằm hỗ trợ khách hàng kiểm 
soát mức tiêu thụ năng lượng cũng như những ảnh hưởng môi trường. 

kWh rẻ nhất là loại kw không tiêu hao

Đó là triết lý của GreenYellow và đó là lý do tại sao chúng tôi hỗ trợ khách hàng một cách 
toàn diện trong việc chuyển đổi năng lượng.

CHUYÊN MÔN 

TOÀN CẦU
Trong việc thúc đẩy việc chuyển 
hóa năng lượng cho khách hàng 
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MỘT NGƯỜI CHƠI

TẦM CỠ QUỐC TẾ

• GreenYellow có hơn 350 

nhân sự trên toàn thế giới

• Công ty có mặt trên bốn lục 

địa và ở chín quốc gia, 

vươn ra bốn góc trên toàn 

cầu.

France

Morocco

Senegal

Colombia

Brazil

Indian Ocean

Thailand
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Cambodia 

Vietnam
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CƠ CẤU VỐN

In 2018, GreenYellow đã mang về 

hai nhà đầu tư mới với tỷ lệ sở hữu 

24%. Họ đã đầu tư €150 triệu cho 

việc mở rộng toàn cầu

71%

8%

16%

5%

CÁC NHÀ 
ĐẦU TƯ LỊCH 

SỬ KHÁC 
(IGC, …)



TẤM QUANG 
ĐIỆN NĂNG 
LƯỢNG MẶT 
TRỜI



HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH TRUYỀN 

THỐNG CỦA 

CHÚNG TÔI
Các giải pháp được thiết kế đặc thù 

để tận dụng không gian và giảm chi 

phí năng lượng qua việc sản xuất 

dòng điện xanh với chi phí thấp tại 

địa phương 

#1 tại Pháp
công trình công cộng

Hơn 150 thiết bị năng 
lượng mặt trời 
đang hoạt động

Hơn 200 MWp
thiết bị quang điện được khai 
thác, xây dựng và đưa vào hoạt 
động trên toàn thế giới 

Hơn1,000,000 m²
tấm pin mặt trời được lắp đặt trên 
mái nhà và bãi đậu xe

trên mái  nhà

trên mái bãi đậu xe

dưới mặt đất
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TẠI CHỖ,

CHI PHÍ THẤP, 

NĂNG LƯỢNG 

SẠCH
Nhanh chóng và dễ dàng 
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1. Nghiên cứu sơ bộ 
2. Đàm phán hợp đồng 
3. Thiết kế và thi công 
4. Vận hành thử và bàn giao
5. Đưa vào hoạt động 
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Người dẫn đầu trong lĩnh vực quang điện mặt trời 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, GreenYellow đã xây dựng một 

quy trình thống nhất để hỗ trợ khách hàng một cách toàn 

diện trong việc năng lượng hóa tài sản của họ 

Mang lại nhiều lợi ích

• Sản xuất ra nguồn năng lượng sạch, tại chỗ với chi 
phí thấp 

• Giảm chi phí năng lượng đến 30%, giữ chi phí hoạt 
động (OPEX) trong tầm kiểm soát

• Công cụ kiểm soát lạm phát năng lượng 
• Nguồn doanh thu phụ 
• Thể hiện sự cam kết bảo vệ môi trường 
• Giá trị cộng hưởng cho tất cả các bất động sản 



HIỆU SUẤT 
NĂNG LƯỢNG



NGƯỜI DẪN 

ĐẦU TRONG 

LĨNH VỰC HIỆU 

SUẤT NĂNG 

LƯỢNG 

Giảm dần mức tiêu thụ năng lượng Vì chúng tôi tin 

rằng Hiệu Suất Năng Lượng là công cụ tiên quyết cho việc 

chuyển đổi năng lượng, GreenYellow phát triển và không 

ngừng tăng cường nền tảng giải pháp của mình.

Chúng tôi tác nghiệp trên tất cả nghành: đông lạnh, chiếu 
sáng, thu hồi nhiệt, sản xuất và hơn thế nữa

Chuyên môn của chúng tôi 

Thông thạo toàn bộ chuỗi giá trị của các dự án Hiệu 

Suất Năng Lượng 

• Nghiên cứu, thiết kế và tác nghiệp 

• Dự án được GreenYellow tài trợ

• Đảm bảo hiệu suất và hoạt động 

Giải pháp Hiệu Suất Năng Lượng theo yêu 

cầu, mang đến:

Dự án chìa khóa trao tay

• Giải pháp theo yêu cầu 

• Đảm bảo hiệu suất trong suốt thời gian hợp đồng 

Tiết kiệm hơn

€66 triệu
mỗi năm

Tiết kiệm hơn

600 GWh
mỗi năm

Hơn 

2000 EEAs1

trong đó 55% là ở nước ngoài 
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      Nhờ chuyên môn trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, 

GreenYellow đã xây dựng nên một quy trình đáng tin cậy.

    GreenYellow hỗ trợ khách hàng của mình từ bước thiết kế đến 

thực hiện và giám sát tiêu thụ, với mục tiêu liên tục tối ưu hóa:

1. Bản kiểm tra năng lượng chi tiết
2. Cài đặt các giải pháp thông minh
3. Đội ngũ hết mình vì công việc
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EEA:

GIẢI PHÁP 

HIỆU SUẤT 

NĂNG 

LƯỢNG 

TOÀN CẦU
Các lợi ích của EEA từ GreenYellow:

• Tiết kiệm năng lượng lên đến 30% đảm bảo theo hợp dồng

• Đảm bảo tiết kiệm từ năm đầu tiên 

• Hệ thống giám sát tiêu thụ 

• Dịch vụ giám sát và vận hành hiệu suất năng lượng 



CUNG CẤP VÀ DỊCH 
VỤ NĂNG LƯỢNG 



CHIẾN LƯỢC NĂNG 

LƯỢNG TỐI ƯU
Cung cấp và dịch vụ năng lượng đươc 

GreenYellow phục vụ là sự hỗ trợ từ một nhà 

năng lượng hàng đầu cam kết việc thu mua và 

tối ưu hóa năng lượng 
Cam kết tối ưu hóa

Điều chỉnh tối ưu các hợp đồng và 

dịch vụ để khách hàng chỉ thanh toán 

cho mức mình tiêu thụ

• 100% được khuyến cáo là phù hợp 
với nhu cầu doanh nghiệp

• 3,000 GWh điện và gas nằm dưới 
sự kiểm soát

Thu mua năng lượng 

Giá cả cạnh tranh nhất so với gas và 

điện

• Hỗ trợ 

• Giá cả siêu cạnh tranh bao gồm đăng ký 

và tiêu thụ năng lượng 

• Sức mạnh thu mua trên thị trường 

• €270 triệu năng lượng được thu mua 

nằm trong sự quản lý 
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Giám sát tiêu thụ 

Xem và theo dõi mức tiêu thụ, nhận thông 
báo vào thời gian thực 
• Phát hiện những thay đổi lớn trong tiêu 

thụ 

• Theo dõi tất cả tiêu thụ của các khu vực 

nằm trong sự quản lý 

• Công cụ giám sát có thể truy cập mọi lúc 

• 7,000 vị trí tiêu thụ nằm dưới sự quản lý 

TIÊU THỤ VÀ 

CHI PHÍ NẰM 

DƯỚI SỰ KIỂM 

SOÁT

Báo cáo năng lượng

Bảng phân tích tiêu thụ năng lượng rõ ràng 

và đơn giản

• Bảng điều khiển để theo dõi nâng cao 

• Tiếp cận đa-trang (multi-site ) hoàn chỉnh

• Các phân tích chính xác nhằm tối ưu hóa 
việc tiêu thụ
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MỘT CÔNG TY KINH 
NGHIỆM VÀ ĐỔI MỚI



Tham gia vào việc phát triển hạ 
tầng sạc điện, lắp đặt các trụ 

sạc siêu tốc (-10 phút)

Theo dõi việc tiêu thụ vào 
thời gian thực (real-time) 

nhằm quản lý và tối ưu hóa 
tốt hơn 

Giảm tác động của khí thảy 
carbon cho các cơ sở làm 

lạnh, đồng thời lường trước 
các quy định (về môi 

trường) trong tương lai 

Đảm bảo sản xuất liên tục và 
cải thiện tỷ lệ tự sản xuất, dòng 

thời sản xuất ra nguồn điện 
sạch, tại chỗ với chi phí thấp
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Lai tạo và lưu 

trữ
Số hóa

Tối ưu hóa và 

quản lý dung 

môi lạnh 

(Refrigerant) 

Nguồn điện di 

động 

HOÀI BÃO CỦA 

GREENYELLOW 

LÀ TẬP TRUNG 

VÀO VIỆC ĐỔI 

MỚI
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Cam kết xã hội 

Đối với GreenYellow, chia sẻ là cốt lõi!

Trong tất cả các dự án của chúng tôi, cho dù là tại Pháp hay hải 

ngoại, luôn có sự cộng tác của các công ty nội địa  

Thêm vào đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi huấn 

luyện-đào tạo ở các quốc gia khác để giúp chuyển giao kỹ năng.

Chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững 
Chúng tôi nghiên cứu và làm việc trên những vấn đề cốt lõi như 

chuyển đổi năng lượng và hơn thế nữa là sự phát triển bền vững. Nó 

tạo động lực cho tất cả các thành viên của công ty GreenYellow, sự cam kết 

của chúng tôi về một thế giới tốt đẹp hơn.
GREENYELLOW: 
MỘT CÔNG TY UY 
TÍN VÀ ĐƯỢC 

CHỨNG NHẬN 
Chúng tôi tin chắc rằng chúng 

ta có thể cùng hợp tác để giúp 

thế giới bền vững hơn hôm nay 

và cho thế hệ mai sau.

MỘT CÔNG TY TÍN NHIỆM



CÁC ĐỐI 
TÁC TIN CẬY
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Nghành nghề Vận chuyển Tiêu dùng Tiêu dùng Khác



Người chuyển đổi 
năng lượng

www.greenyellow.fr


