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Het Centrica Business Solutions Partner Program is ontwikkeld om te kunnen samenwerken en succes te 
boeken. We investeren in de tools, ondersteuning en infrastructuur die u nodig hebt om te slagen, zodat we 
allemaal onze groeidoelstellingen kunnen halen en onze bedrijfsprestaties kunnen stimuleren.

Op deze manier kunnen we onze kennis, expertise en 
capaciteiten combineren om klanten energie-oplossingen en 
strategieën te leveren die de operationele efficiëntie verbeteren, 
de duurzaamheid van het bedrijf stimuleren, waarde ontsluiten 
en het energiesysteem van de toekomst leveren.

Met Centrica Business Solutions als uw partner voor totale 
energie hebt u toegang tot alle energieoplossingen, analyses, 
activiteiten en ondersteuning die uw klanten nodig hebben om 
van energie een bron van inkomsten en groei te maken in de 
plaats van een bedrijfskost. En om een sterker en duurzamer 
bedrijf te creëren.

The Power of Together

Het Partner Program stelt ons in 
staat om samen te werken aan nieuwe 
technologieën en waarde te creëren 
voor bestaande klanten, én om nieuwe 
verkoopkansen te genereren.

“De rol van S2G Energy is als 
katalysator voor verandering… 
...een rol waarin samenwerking 
met Centrica Business Solutions 
en hun inzicht in energie-
oplossingen van  
cruciaal belang is. ”
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Elke Centrica Business Solutions-partner 
kan ook een strategische partner worden, 
die nauw met ons samenwerkt om de 
verkoop van belangrijke en duurzame 
oplossingen continu te stimuleren. 

Partners die de status 'strategisch' krijgen, 
ontsluiten een reeks aanvullende middelen 
en financiering van het Partner Program.

Sell-With-partners Sell-To-partners Sell-Through-partners

Het Centrica Business Solutions Partner Program bestaat uit drie partnermodellen. Dit zijn brede 
classificaties, en hoewel uw bedrijf misschien netjes in één model past, is het gebruikelijk dat partners in 
meerdere partnermodellen werken.

De partnermodellen

Werken nauw samen met 
Centrica Business Solutions 
om op maat gemaakte, 
end-to-end decentrale 
energieoplossingen voor uw 
klanten te leveren.

Ga de markt op met 
toonaangevende technologie 
voor energiegegevens 
analyse en Internet-of-Things 
(IoT) van Centrica Business 
Solutions.

Vergroot uw kansen op 
bonussen door leads te 
genereren voor Centrica 
Business Solutions.
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Het Partner Program biedt u alle ondersteuning die u nodig hebt om onze energietechnologieën en 
-oplossingen op de markt te brengen. Er zijn drie ondersteuningsniveaus beschikbaar voor partners via het 
Partner Program, afhankelijk van het partnermodel.

Geavanceerde voordelen
Voor alle strategische partners

•  Middelen voor het ontwikkelen van gezamenlijke 
voorstellen en marketingmateriaal

•  Financiering voor co-marketingcampagnes en 
gezamenlijke evenementen

•  Partnerportal voor het beheren van gedeelde 
leads, kansen en pipelines

•  Onboarding-pakket en marketingrichtlijnen voor 
partners

• Productdocumentatie en marketingmateriaal

• Verkooptraining 

•  Regelmatige nieuwsupdates over activiteiten, 
producten en het Partner Program

Basisvoordelen
Voor alle actieve Sell-With-, Sell-To- en Sell-Through-
partners

•  Partnerportal voor het beheren van gedeelde 
leads, kansen en pipelines

•  Onboarding-pakket en marketingrichtlijnen voor 
partners

• Productdocumentatie en marketingmateriaal

• Verkooptraining 

•  Regelmatige updates over activiteiten, producten 
en het Partner Program

Centrica Business Solutions biedt 
financiële ondersteuning en flexibele 
verkoopvoorwaarden. Ze werken 
met ons samen om commerciële 
modellen te maken die beter 
aansluiten bij onze markt, waardoor 
we veel effectiever kunnen verkopen.

“

”

De ondersteuning die u nodig hebt om effectief te 
kopen, verkopen en specificeren
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Het veranderende energielandschap vraagt om een nieuwe manier van denken, nieuwe technologieën 
en nieuwe werkwijzen. Wanneer u deelneemt aan het Partner Program, kunt u uw klanten de 
allernieuwste inzichten, technologieën en diensten op het gebied van energie bieden.

Samen helpen we uw klanten het maximale uit hun 
energiebronnen te halen om hun dagelijkse prestaties 
te optimaliseren, hun veerkracht te garanderen en een 
duurzaam bedrijf op te bouwen.

Wereldwijd bieden wij een breed scala aan 
energieoplossingen om aan de behoeften van uw klant 
te voldoen. Hier vindt u enkele van de technologieën die 
momenteel in uw regio beschikbaar zijn.

www.centricabusinesssolutions.be

Uw productaanbod uitbreiden

Het is een samenwerking die 
bedrijfsgroei voor klanten 
en productgroei voor ons 
stimuleert. We willen nog meer 
technologieën toevoegen, zoals 
Demand Response en Storage, 
zodra de markt daar klaar  
voor is.

“

”

Centrica Business Solutions Partner Program

http://www.centricabusinesssolutions.be
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Warmte-krachtkoppeling
Warmte-krachtkoppeling is een gevestigde technologie die continu wordt doorontwikkeld, zodat het 
een van de beste energiebesparende oplossingen op de markt blijft.

De voordelen voor uw klanten
•  Levert een betrouwbare energievoorziening, ongeacht wat 

er buiten de poorten gebeurt
•  Helpt energieniveaus constant te houden om een soepel 

verloop van de werkzaamheden te garanderen
•  Verlaagt de energiekosten, waardoor besparingen naar 

andere gebieden kunnen worden geleid
•  Verlaagt het energieverbruik, voldoet aan 

planningsbeperkingen en ondersteunt inspanningen 
voor normnaleving

Het is een van de meest efficiënte 
bronnen van energieproductie. 
Bovendien verbetert u hiermee 
de bescherming van lokale 
levering, verlaagt u kosten 
en behaalt u eenvoudiger 
duurzaamheidsdoelstellingen.
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Inzicht in energie-oplossingen
Onze inzicht in energie-oplossingen bestaan uit onze suite van Panoramic PowerTM -hardware en cloudgebaseerde 
energiebeheerplatform PowerRadarTM. Zelfgevoede, onopvallende draadloze Panoramic Power sensortechnologie 
maakt een snelle implementatie in een faciliteit mogelijk. Het verzamelt en analyseert energiegegevens met 
granulariteit op circuitniveau.

De voordelen voor uw klanten
• Verbeterd operationeel rendement 
•  Realtime energie-informatie om inefficiënties in 

de bedrijfsvoering vast te stellen en vroegtijdige, 
proactieve actie mogelijk te maken

• Lagere energierekeningen door minder verspilling
•  Waarschuwingen voor conditioneel onderhoud om 

uitvaltijd te verminderen
• Langere levensduur van apparatuur

Onze Panoramic Power-technologie maakt 
gebruik van de kracht van het Internet-
of-Things (IoT) om realtime energiedata 
en analyses te verzamelen. De sensoren 
sturen gegevens van energieverbruikende 
apparatuur realtime naar PowerRadar. 

Met de inzichten die u via deze 
gegevens verzamelt, optimaliseert 
u de bedrijfsprestaties, anticipeert u 
op potentiële apparatuur defecten en 
gaat u inefficiënt energiegebruik en 
verspilling tegen.
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Zonne-energie
Met zonne-energie profiteren uw klanten van een natuurlijke en duurzame bron voor de energievoorziening van 
hun bedrijf en worden ze minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. Energieopwekking wordt op locatie bereikt 
door de stroom van de zon om te zetten in honderd procent hernieuwbare elektriciteit. Dit vermindert de impact 
op het milieu aanzienlijk.

De voordelen voor uw klanten
• Lagere elektriciteitskosten 
• Minder afhankelijkheid van dure energie op het elektriciteitsnet
• Bescherming tegen onvoorspelbare energieprijzen 
• Lagere bedrijfskosten
• Een consistente energiebron
• Mogelijkheid om energiekosten en bedrijfskosten te voorspellen
• Optimaal rendement
• Waarde geven aan ongebruikte dak- en landruimte

De energie die door zonne-energie 
wordt gegenereerd, kan direct op 
locatie worden gebruikt en is honderd 
procent duurzaam, betrouwbaar en 
rendabel. Ideaal voor bedrijven die 
zowel energiekosten willen verlagen als 
duurzaamheidsdoelstellingen behalen.
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Demand Response
Demand Response is een manier waarop organisaties waarde halen uit het flexibel omgaan met de manier 
waarop ze energie gebruiken. Dit werkt door energieverbruikende en/of energieopwekkende bedrijfsmiddelen, het 
elektriciteitsnet en het 24/7 energiebeheerplatform van Centrica Business Solutions aan elkaar te koppelen.

De voordelen voor uw klanten
•  De energierekening verlagen door het verbruik te verlagen wanneer de 

vraagkosten het hoogst zijn
•  Opgeslagen stroom gebruiken om het netverbruik tijdens dure 

perioden te verlagen 
•  Analysemogelijkheden waarschuwen bedrijven van tevoren wanneer 

de wintergebeurtenissen waarschijnlijk gaan plaatsvinden, zodat 
ze hun bedrijfsmiddelen op deze momenten kunnen uitschakelen 
of overschakelen naar andere middelen van energieopwekking op 
locatie. Vervolgens kunnen de verbruiksramingen worden verlaagd 
en kunnen de kosten worden geminimaliseerd 

•  Inkomsten genereren door overtollige elektriciteit naar het 
elektriciteitsnet te exporteren

•  Verbeterde veerkracht door voortdurende bewaking en onderhoud van 
apparatuur

Veel slimme energieverbruikers maken 
al gebruik van Demand Response om het 
elektriciteitsnet te helpen een evenwicht te 
creëren tussen vraag en aanbod door hun 
energieverbruik te verlagen of te verschuiven. 

Het elektriciteitsnet betaalt gebruikers 
voor deze flexibiliteit, waardoor het 
energievoorzieningssysteem effectiever werkt. 
Uw klanten kunnen daarnaast deelnemen aan 
energiemarkten, waardoor ze energie kunnen 
kopen en verkopen naargelang de kansen op 
de markt.
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Wie: Geronimo Martinez, CEO en medeoprichter

Bedrijf: S2G Energy

Aanbod: EMaaS (Energy Management as a Service)

Branches: Industrieel (koolzuurhoudende dranken, beton, sterke drank), agro-
industrieel, horeca, detailhandel, telecommunicatie en onderwijs

Achtergrond
S2G Energy is in Mexico opgericht om te profiteren van de mogelijkheden 
voor technologie van decentrale zonne-energie, mogelijk gemaakt door 
energiehervorming. De energiemarkt in Mexico bevindt zich nog in de 
kinderschoenen; er is een algemeen gebrek aan kennis over energiebeheer 
en de kosten zijn nog nooit een knelpunt geweest, omdat energie traditioneel 
goedkoop is geweest. 

Maar sinds de hervormingen nemen de energieprijzen toe en de eis van 
duurzaamheid leidt tot een nieuwe benadering van energie. Wat begon 
als een bedrijf op basis van zonne-energie, ontwikkelt zich snel tot een 
leverancier van complete energiestrategieën. Met S2G Energy profiteren 
klanten van nieuwe technologie om energiekosten te verlagen, activiteiten 
te optimaliseren en duurzaamheid te verhogen. 

De rol van S2G Energy als katalysator voor verandering is nu net zo belangrijk 
als het leveren van diensten, een rol waarin samenwerking met Centrica 
Business Solutions en hun inzicht in energie-oplossingen van cruciaal belang is.

Welke diensten biedt u uw klanten aan?
In eerste instantie was dat alleen zonne-energie, maar we zagen al snel 
een dringende behoefte van bedrijven aan een beter inzicht in de manier 
waarop ze hun energie gebruikten. Dankzij inzicht in energie-oplossingen van 

Centrica Business Solutions konden we ons aanbod uitbreiden naar Energy 
Management als dienstverlening. Digitalisering van energie is de toekomst. 
We streven ernaar om waarde toe te voegen voor onze klanten door hen te 
helpen nieuwe technologieën te implementeren die hen veerkrachtiger maken.

Met welke uitdagingen wordt u geconfronteerd?
Het optimaliseren van energiegebruik of het beheren van energie-intensiteit 
stond bij de meeste van onze klanten niet bovenaan de prioriteitenlijst. 
Maar sinds de hervorming stijgen de prijzen en wordt duurzaamheid steeds 
belangrijker. We moeten onze klanten informeren over energiebeheer en, 
nóg belangrijker, de relatie veranderen die hun hele organisatie heeft met 
energie als bron. We maken besluitvorming mogelijk met gevolgen voor het 
energieverbruik van de frontlinie tot het bestuur. 

Uiteindelijk willen we dat onze klanten zelfvoorzienend worden, waarbij ze 
hun eigen energie onder controle hebben. Dankzij onze samenwerking met 
Centrica Business Solutions kunnen we de technologie leveren die ze nodig 
hebben om dit te doen en een volledig trainingsprogramma aanbieden voor 
het optimaliseren van energieverbruik en gegevensanalyse. 

Welke producten gebruikt u?
Onze klantenkring is ongelooflijk divers en daarom hebben we technologieën 
nodig die kosteneffectief, zeer schaalbaar en flexibel genoeg zijn om overal te 
worden toegepast, van fabriek tot restaurant. Inzicht in energie-oplossingen 
van Centrica Business Solutions kruisen alle vakjes aan – één product dat 
letterlijk voor iedereen is geschikt. De installatie is snel en eenvoudig, er is 
vrijwel geen verstoring van de productie en het stelt ons in staat om  
waarde toe te voegen met gegevens. Onze klanten zien echt het voordeel  
van het gebruik van inzicht in energie-oplossingen om effectievere 
beslissingen te nemen.

Solar2Green - Casestudy Mexico

Centrica Business Solutions Partner Program



In welke sectoren bent u actief?
In eerste instantie richtten we ons op commerciële klanten in de horecasector, 
omdat zij het minst geavanceerd waren wat betreft energiebeheer, maar wel 
de gedistribueerde footprint hadden waarin we snel konden opschalen.

We zijn sindsdien gegroeid in de industriële sector, omdat zij met 
onze ondersteuning hebben ondervonden hoe kosteneffectief de 
digitalisering van energie is en welke meerwaarde het extraheren 
en analyseren van gegevens biedt. We werken ook samen met 
tequilaproducenten, wereldwijde bottelaars van koolzuurhoudende 
dranken, betonproducenten, plastic en agro-industriële co-packers.  

Onlangs hebben we sensoren in telco-radiobases geïmplementeerd en 
werken samen met universiteiten aan het opzetten van digitale campussen, 
die efficiënter zijn en echte gegevens leveren voor hun data science labs.

Wat voegt uw partnerschap met Centrica Business 
Solutions toe?
Het is een samenwerking die bedrijfsgroei voor klanten en productgroei 
voor ons stimuleert. S2G Energy is gebaseerd op inzicht in energie-
oplossingen van Centrica Business Solutions en we zijn van plan om meer 
technologieën toe te voegen, zoals Demand Response en Storage, zodra 
de markt daar klaar voor is.

Maar het partnerschap biedt veel meer dan alleen energieoplossingen. We 
werken ook samen aan productontwikkeling. De evolutie van PowerRadar 
bijvoorbeeld, is afhankelijk van feedback voor nieuwe toepassingen en 
ontwikkelingen. We delen gegevens met Centrica Business Solutions om dit 
te vergemakkelijken. Deze investering in analyses is voor ons een belangrijke 
focus, omdat we ons ermee onderscheiden van onze concurrenten.

Centrica Business Solutions biedt ook financiële ondersteuning en flexibele 
verkoopvoorwaarden. Ze werken met ons samen om commerciële modellen 
te maken die beter aansluiten op onze markt, zoals een mogelijkheid om 

draadloze Panoramic Power sensoren te leasen in plaats van ze te kopen. 
Hierdoor kunnen we veel effectiever verkopen. We hebben ook toegang tot  
een reeks presentaties en marketingmaterialen van beide merken samen, en 
ook dit helpt.

En natuurlijk zijn we nog steeds een relatief nieuwe speler op de markt. Het 
gewicht van het merk Centrica Business Solutions voegt geloofwaardigheid 
toe aan ons aanbod.

Resultaten - bijwerken op basis van de meest recente 
casestudy-nummers
• Jaarlijks groeipercentage samengestelde inkomsten (2015 - 2019):  

486 procent
• Groei van gegevenspunten (sensoren) (2018-2019): 220 procent
• Pipeline: USD 10 miljoen (50 procent terugkerend via EMaaS-

contracten)
• Meer dan 4.000 sensoren geactiveerd
• Meer dan 120 klantlocaties die gebruikmaken van inzicht in energie-

oplossingen van Centrica Business Solutions

Wat brengt de toekomst?
Samenwerken met Centrica Business Solutions om voort te bouwen 
op de commerciële mogelijkheden van energiebeheer als dienst, 
verpakkingsoplossingen op een manier die sectorspecifieker is. We 
delen de visie van een volledig digitaal platform voor bronnen.

Door water, gas en warmte, plus alle relevante variabelen, in te voeren 
in PowerRadar, kunnen we de potentiële toegevoegde waarde van 
Machine Learning Analytics en AI verhogen. Dit is het fundament van 
waaruit we rendabele, schaalbare EMaaS vanuit Mexico wereldwijd 
kunnen bieden.
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Neem vandaag nog deel aan het 
Partner Program
  Neem voor meer informatie over deelname aan 

het Centrica Business Solutions Partner Program 
hier contact op met een lid van ons team  
www.centricabusinesssolutions.be

Centrica Business Solutions Partner Program
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