
NOTA DE PREMSA
Les bones notícies cal compartir-les perquè en  

tenim a dojo!

A Holaluz.com estem d’enhorabona. Al 2013 hem aconseguit augmentar les vendes en 
un 200% i hem multiplicat per 10 el nombre de clients!  

Barcelona, 27 de Maig de 2014. HolaLuz.com, la primera companyia elèctrica online de l’Estat, ha tancat el 2013 amb 
uns ingressos de 15 M d’euros, enfront dels 5 de 2012. A més, a la fi de l’any passat vam aconseguir arribar a 30.000 
clients, ni més ni menys que 10 vegades més respecte a desembre de 2012. A un ritme de 1.500 clients per mes, ara 
ja són 40.000 les persones que creuen que #OtraLuzEsPosible. Però seguim amb bones previsions i, en 2014, 
creiem aconseguir els 50 M d’euros de facturació i doblar el nombre de clients! 
 
En el primer trimestre de l’any fiscal 2014 (Gener, Febrer i Març de 2014), HolaLuz.com ha aconseguit el major 
benefici des que se’ns ocorregués crear un nou model de companyia elèctrica a la fi de 2011. I les dades d’aquest 
primer trimestre de 2014 apunten a un any encara millor, amb una facturació acumulada superior als 7 M d’euros, 
que suposa un creixement del 600% sobre el mateix trimestre de l’any anterior.

I la nostra màxima ens segueix inspirant: volem aportar el nostre gra de sorra per a transformar el sector elèctric del 
nostre país. A més ens fa enormement feliços que, dia rere dia, anem sumant clients que ens diuen estar, per fi! 
contents amb la seva nova companyia elèctrica. Una companyia 100% verda, online, on persones atenen a persones, 
sense permanències i amb tot un desplegament de canals i eines de comunicació per a mantenir constantment 
informats als nostres clients.

Faries un trio amb la teva companyia elèctrica? 

HolaLuz.com ha llançat nous productes aquest 2014, com la Tarifa Sin Sorpresas (una modalitat de pagament basada en 

una quantitat fixa a principis de cada mes).  
 
 
 
 
 
 
 veure vídeo veure vídeo

http://bit.ly/1kBzPXz
http://bit.ly/SsleY5


A més, HolaLuz.com ofereix el Preu Fix i amb Discriminació horària dirigit a Llars i Empreses (Tarifa Normal -fins 
a 10 kW-, Plus -de 10 a15 kW- i XXL -més de 15 kW de potència contractada, que divideix el consum diari en tres 
períodes-). 

Per a les pimes, Holaluz.com ha dissenyat productes específics com l’Auditoria Energètica (anàlisi de tarifa, 
preus, potència contractada i consum que possibiliten un estalvi de fins a un 30% en la factura de la llum), 
Outsourcing d’Energia (el teu propi departament energètic que analitza constantment el teu consum, per a 
proposar millores de forma periòdica), l’estudi de Tarifa Personalitzada i Preu Indexat a Pool.

I és, precisament, en client empresa on hem aconseguit créixer en un 225% en els últims mesos, gràcies a una 
estratègia basada en preus variables (noves modalitats de contractació) i la optimatització de les condicions 
contractuals que han permès un estalvi en els costos fixos dels nostres clients de fins a un 30%.

HolaLuz.com, la primera companyia elèctrica online de l’estat i 100% verda. Fem les coses més senzilles. Oferim 
transparència a preus justs. Persones darrere del telèfon. 12 mesos, 12 factures. Prefactures per conèixer la 
teva despesa abans de pagar, App per acabar amb les lectures benvolgudes i per a qualsevol tràmit amb el teu 
subministrament. Sense permanències ni despeses ocultes. Gastar no és el mateix que pagar. T’ajudem a ser més 
eficient, pel medi ambient i per la teva butxaca.

 

 
 
 
 
 
 

 

elvira.rafols@holaluz.comElvira Ràfols facebook.com/HolaLuzcom

699 92 55 69Zona de Premsa @HolaLuzcom

Si vols conèixer HolaLuz.com una mica més, 
aquí tens aquest vídeo: 

Si vols saber d’on surt la llum que t’arriba a 
casa:  

veure vídeo veure vídeo

Gabinet de Premsa d’HolaLuz.com

http://facebook.com/holaluzcom
http://bit.ly/1s22F7m
http://www.twitter.com/holaluzcom
https://www.youtube.com/watch?v=a4T2DygLykM

https://www.youtube.com/watch?v=fAXjg2EsEQw


