
Ets instal·lador i vols donar més valor al teu negoci?

Ara pots formar part d'aquest equipàs, format per més de 2.500 
socis instal·ladors i més de 300.000 clients de llum i gas.

T'acompanyem en
la teva vida diària.

Formació permanent

sempre a l'avantguarda de les novetats del sector i dels 

Suport a l'instal·lador
Un equip d'especialistes altament qualificat vela pel 

dubtes i consultes que puguis tenir com a empresa 
delegada de Feníe Energía.

Atenció al client
El nostre servei d'atenció al client s'encarrega de la teva 

les 24 hores del dia, 365 dies a l'any.

Club de socis
Ja som més de 2.500 instal·ladors socis de Feníe Energía 

d'aquest gran projecte empresarial.

Tenim a la teva disposició una àmplia gamma de 
productes seleccionats especialment per a tu, que 
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La companyia dels instal·ladors

Mitjançant els nostres agents atenem de manera personalitzada els 
nostres clients, i així aconseguim l'estalvi en el seu consum i la 
confiança en els nostres professionals. 

Si ets instal·lador i vols unir-te a la major xarxa

Eficiència Mobilitat AutoconsumElectricitat Gas

Els nostres productes

Obtén una nova font d'ingressos 

Amplia l'oferta de productes i serveis 

Fidelitza els clients

ampliaràs la cartera de clients i l'empresa serà més sostenible.

oferir als teus clients i ajudar-los a estalviar en el consum d'energia.

T'ajudem a mantenir una relació de confiança amb els teus clients. Tu 
seràs sempre la seva persona de referència: el teu telèfon apareixerà a 

comercialitzadores i oferir un millor servei als clients.

Per què formar part
de Feníe Energía? 

A més, Feníe Energía únicament ofereix electricitat provinent de fonts 

i per a la societat en el seu conjunt.

Què ens diferencia
de la resta? 

Mentre que altres companyies cerquen comercials, des de Feníe 
Energía volem trobar nous socis que ens ajudin a seguir creixent.

Volem que ens recomanis els teus clients, no quedar-nos-els. Per 

els acords comercials actuals.

A més, no exigim compromís de permanència, els teus clients són 
lliures per canviar de companya quan vulguin.


