
E-LIGHTING i USŁUGI ESCO 
PREZENTACJA PRODUKTOWA 



E-LIGHTING a technologia 

E-Lighting, to oświetlenie i elektroniczne systemy 
oświetleniowe realizowane w technologii LED (ang. light-
emitting diode), opierającej się na emitujących światło 
materiałach półprzewodnikowych, które przetwarzają 
energię elektryczną na światło.  

2 

Oświetlenie zewnętrzne, to oświetlenie przestrzeni otwartych, takich jak: ulice, parki, 
parkingi,  tereny przemysłowe oraz porty lotnicze i stacje kolejowe. 

Oświetlenie wewnętrzne to oświetlenie przestrzeni zamkniętych takich jak: szkoły, 
szpitale, biurowce, obiekty użyteczności publicznej, magazyny, hale produkcyjne, sklepy, 
hotele, itp. 

Inteligentne Systemy Sterowania Oświetleniem, to systemy teledacyjne - 
teleinformatyczne służące do sterowania siecią punktów świetlnych wyposażonych we 
własne sterowniki wykonawcze, pracujące we własnej samoorganizującej się sieci. 
Pozwala to na bezprzewodową kontrolę np. grupy lamp, ustawienia, które możemy 
dowolnie modyfikować. Oznacza to, że możemy zdalnie kontrolować każdą lampę, 
włączać, wyłączać, dowolnie konfigurować jasność oświetlenia, a także kontrolować 
wszystkie niezbędne parametry pracy każdego systemu oświetleniowego.  

 

 



E-LIGHTING a potrzeby 

E-Lighting stanowi odpowiedź na trzy podstawowe rodzaje potrzeb cywilizacyjnych: 

 

1. Potrzeby społeczne 

       - Determinuje aktywność człowieka. 

       - Zapewnia poczucie bezpieczeństwa. 

 

2. Potrzeby eko-energetyczne 

       - Oświetlenie odpowiada za 19 % zużycia energii elektrycznej w Europie. 

       - Mniejsze zużycie energii to mniejsza emisja CO2 do atmosfery. 

 

3. Potrzeby ekonomiczne 

       - Oświetlenie elektroniczne charakteryzuje się bardzo wysoką żywotnością i bardzo 
niskim zużyciem energii w stosunku do tradycyjnych źródeł światła. 

       - Dzięki wymianie oświetlenia tradycyjnego na elektroniczne można zaoszczędzić 
nawet do 80% energii konsumowanej na cele oświetleniowe. 
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E-LIGHTING a ustawodawstwo 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i 2009/125/WE 
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących eko-projektu dla 
produktów związanych z energią określa warunki i kryteria charakterystyk 
środowiskowych produktów zużywających energię w celu ograniczenia niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko naturalne poprzez promowanie rozwiązań najbardziej 
wydajnych energetycznie oraz wspólne ramy działań na rzecz promowania 
efektywności energetycznej w UE dla  osiągnięcia jej celu  

– wzrostu efektywności energetycznej o 20% (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 
20%) do 2020 r. oraz utorowania drogi dla dalszej poprawy efektywności energetycznej 
po tym terminie.  

- efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych ustanawiająca 
obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej, w tym zawierania umów, których przedmiotem jest realizacja i 
finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz 
wymieniać lub modernizować instalacje w celu osiągnięcia niskiego zużycia energii i 
niskich kosztów eksploatacji.  
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E-LIGHTING a usługi ESCO 

Zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE i 2009/125/WE w 
sprawie efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych, ESCO (Energy Service 
Company), to firma specjalizująca się w realizacji 
przedsięwzięć zwiększających efektywność 
wykorzystania energii i obniżających wydatki na 
energię ponoszone przez klientów firmy ESCO.  
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Firma ESCO angażuje swoje środki finansowe w przeprowadzenie u klienta 
przedsięwzięcia modernizacyjnego, a odzyskuje poniesione nakłady (wraz z 
wynagrodzeniem) poprzez płatności rozłożone w czasie.  

Okres zwrotu inwestycji zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.  

Płatności dokonywane przez klienta pochodzą z wygenerowanych oszczędności w 
kosztach energii.  

W praktyce istnieje szereg modeli usług świadczonych przez firmy ESCO, które różnią się 
sposobem finansowania, podziałem ryzyka pomiędzy firmą ESCO a klienta oraz 
podziałem zysków pochodzących z zaoszczędzonych pieniędzy. 



E-LIGHTING a rynek globalny 

Wartość globalnego rynku oświetleniowego w 2020 roku szacuje się 
na około 100 miliardów euro. Przychody europejskiego sektora 
oświetleniowego stanowią obecnie około 30% wartości globalnych 
przychodów branży oświetleniowej. 

Zgodnie z prognozami McKinsey & Company do 2020 r. udział 
segmentu general lighting w całym rynku oświetleniowym wzrośnie 
do poziomu 80%. Prognozowany średni wzrost tym segmencie 
szacuje się na 6% w latach 2010-2016 oraz 3% w latach 2016-2020. 
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Oświetlenie LED rozwija się najdynamiczniej, ponieważ jest 
technologią energooszczędną, wychodzącą naprzeciw 
proekologicznym trendom światowym. Należy się 
spodziewać, że w krótkim czasie stanie się technologią 
powszechnie stosowaną w oświetleniu ogólnym. 

Wartość segmentu oświetlenia ogólnego w technologii LED 
w 2020 roku szacuje się na 57 mld euro. 

 

 



E-LIGHTING a rynek polski 

Rynek oświetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w 
Europie Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się 
dużym rozdrobnieniem. 

Obok drobnych krajowych producentów i importerów, w 
branży wyróżnić można grupę kilkunastu podmiotów 
funkcjonujących w obszarze profesjonalnej techniki 
świetlnej. Firmy z tej grupy specjalizują się w produkcji 
opraw do zastosowań komercyjnych, w tym iluminacji 
obiektów przemysłowych, handlowych, sportowych, 
biurowych, hotelowych czy infrastruktury drogowej. 
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Na rynku polskim działa kilku dużych producentów krajowych o ukształtowanej pozycji i szerokim 
asortymencie, którzy konkurują z zagranicznymi dostawcami tanich rozwiązań o niskiej jakości, głównie 
z rejonu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji. 

Branża oświetleniowa jest segmentem dojrzałym, który charakteryzuje się stabilnym rynkiem 
odbiorców.  

Na dwa główne kanały dystrybucji składają się: 

• sprzedaż pośrednia do specjalistycznych hurtowni elektrotechnicznych, 

• sprzedaż bezpośrednia na potrzeby realizowanych inwestycji. 

 

 



E-LIGHTING a Dostawcy 

Rekomendowanymi Dostawcami rozwiązań dla projektów z zakresu elektronicznych systemów 
oświetleniowych realizowanych w formule ESCO są: 
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GGS group -  przedstawiciel i Multi Dystrybutor światowych marek w 
branży oświetleniowej takich jak: MeGaman, ViriBriht, Optiled, i innych. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży oświetleniowej, które 
gwarantuje specjalistyczną obsługę nowoczesnych projektów 
oświetleniowych na najwyższym, światowym poziomie.  



E-LIGHTING a Audytorzy 

Rekomendowanymi  Audytorami z zakresu inwentaryzacji i projektowania elektronicznych 
systemów oświetleniowych realizowanych w formule ESCO są: 
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NOVA LIGHT Sp. z o.o. jest Audytorem - Firmą wyspecjalizowaną w 
projektowaniu i doborze źródeł światła, oraz sprzętu oświetleniowego dla 
każdego rodzaju wnętrza, obszaru i przestrzeni . Projektantami w firmie są 
absolwenci Politechniki  Łódzkiej  wydział elektryczny o 
specjalizacji ”Oświetlenie ”.  



E-LIGHTING a Podwykonawcy 

Rekomendowanymi  Audytorami z zakresu instalacji i utrzymania 
elektronicznych systemów oświetleniowych realizowanych w formule ESCO są: 
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Emtel Sp. z o.o. jest  Ogólnopolskim Multi - Operatorem  i Integratorem 
technicznym świadczącym usługi w zakresie instalacji teletechnicznych i 
elektrycznych  na terenie wielko – powierzchniowych obiektów takich jak: 
Fabryki, Centra Handlowe, Centra Magazynowo - logistyczne, Biurowce, 
Hotele,  Szpitale, itp. 
  

. EMTEL Sp. z o.o. świadczy również usługi projektowe, wykonawcze 
wymagające użycia ciężkiego sprzętu oraz występuje jako Generalny 
Wykonawca mogący zapewnić pełną obsługę inwestycji łącznie z 
załatwieniem wszelkich uzgodnień i wymaganych pozwoleń. 



E-LIGHTING a organizacja sprzedaży 
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KLIENCI USŁUG OŚWIETLENIOWYCH 

PUBLICZNI 

SPRZEDAŻ POŚREDNIA 

Usługi realizowane w formule ESCO: 

 Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

 Jednostki Administracji Publicznej, 

 Jednostki budżetowe, 

 Obiekty Użyteczności Publicznej, 

 Spółki Skarbu Państwa. 

Usługi realizowane w formie najmu: 

 Hotele, Markety i Banki 

 Prywatne zakłady produkcyjne, 

 Magazyny i Centra Logistyczne, 

 Stadiony i obiekty sportowe, 

 Deweloperzy, biurowce i biura. 

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA 

NIEPUBLICZNI 



E-LIGHTING a Program Partnerski 

Sprzedaż usług oświetleniowych jest realizowana w formie Programu Partnerskiego w którym 
uczestniczą następujące firmy partnerskie: 
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. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 
 
  
 
 
 
 

Tadeusz Miczel 
tadeusz.miczel@emtel.waw.pl 

www.emtel.waw.pl 

mobile: 606 777 071 
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