
We connect people to green energy.

Roger Lloret
roger.lloret@holaluz.com
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Private & 
confidential

To achieve a planet 100% run by green 

energy energy
We connect 

people to green 

energy and   turn 

every m2 roof in 

green energy

Our Purpose and Vision 
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Private & 
confidential

Universal value proposition
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We have an unbeatable strategy BUILDING TRUST

0

150

50

100

200

250

+40% 
YoY

2013 2020201920182017201620152014

1.500

0

500

1.000

Number of solar Home Roofs
(‘#)

Value proposition

100% certified Green energy from more 
than 700 independent renewable energy 
producers 

By leveraging our fair prices with our high 
technology, we deliver savings to all 
homes from day 1 

Customers in the center of the operations 
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Road to 2023
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Customers: >1m
Revenues: >€1bn
Energy management:  
>1,000MW(3)

Prosumers: >50kCapital: €303k
Customers: 3

Vision

Customers: 255.543(june 2020)
Revenues: €208m (set 2019)
Generation: - 
Prosumers: 1.879 (june 2020)

Market Opportunity
Team and culture

Long Term objective

Jump into the Main Spanish 
Exchange(4)

€10m

€4m

Nov
2019

€30m



Què ens proporcionen les dades?

● Visió global del portfolio de clients.

● Prediccions de consums i esdeveniments futurs 

a partir d’algoritmes de ML.

● Detecció de patrons complexos i comportaments 

estadísticament atípics.

● Generació de recomanacions personalitzades 

fent ús de l’AI.

● Presa objectiva de decisions. 

● Generació d’estalvi.



El potencial de les dades

Tarifa Justa

Primera quota plana real 
del mercat oferint preus 
personalitzats

Optimització de potència

Generant estalvi de mitjana 
de 40 €/any als clients.

Predicció de consums

Reduint desviacions de 
compra.

Preus Justos Experiència de 
client

Millora de 
processos

Comunicacions 
personalitzades

Utilitzant ML es genera una 
comunicació segons els 
interessos dels clients.

Proposta de productes
personalitzats

Prevenció d’incidències

Millorar la satisfacció del 
client anticipant-se a les 
possibles incidències.

Prevenció de frau

Reducció d’impagats i 
pagaments fraudulents.

Mineria de processos

Localització de colls 
d’ampolla i comportaments 
atípics.

Autotipifiació de tiquets

Reduint treball manual.



Consideracions

Escalabilitat

Passar de treballar en volums de GB de 
dades a TB … a PB, i que tot segueixi 
funcionant correctament.

Ética en els algoritmes

Ser conscients i evitar els biaixos i prejudicis 
en els algoritmes.

Democratització de la dada

Conseguir que les dades siguin accessibles 
als treballadors que ho necessitin, establint 
una cultura de dades i un control d’accés 
sobre elles.


