
Mobilność nowoczesnego świata.

SHARING
BUSINESS



Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, który chce dokonać pozytywnych
zmian w świecie transportu, czy jesteś już firmą o ugruntowanej pozycji,

poszukującą sposobów na poszerzenie swojego portfolio zrównoważonego
rozwoju, uruchomienie działalności polegającej na współdzieleniu pojazdów to

sprawdzona koncepcja w krajobrazie mobilności.
Zapewniamy odpowiednie rozwiązania dla kampusów, miast, firm i innych

podmiotów szukających nowych rozwiązań w transporcie.
 

ZACZNIJ ZARABIAĆ
JUŻ W 10 DNI

https://www.wundermobility.com/blog/sharing-economy-vehicle-sharing-car-ownership


KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIE DLA

SHARINGU POJAZDÓW
Umożliwimy przedsiębiorcom uruchomienie własnych platform lub skorzystanie z
naszego systemu mobilności współdzielonej. Nasze doświadczenie pozwoli uniknąc
przyszłych trosk związanych z tą niełatwą działalnością. 
Pokonujemy bariery we wprowadzaniu sharingu pojazdów nawet w najmniejszych
miastach. Przeprowadzimy naszych klientów przez wszystkie etapy od zakupu
pojazdów do pierwszych zysków.



SOFTWARE
Dostosujemy
oprogramowanie do Twoich
potrzeb. Wprowadzimy Twój
własny brand lub
zintegrujemy z naszym
systemem.
Udostępnimy aplikację dla
Twoich klientów oraz
zespołu technicznego.

POJAZDY
Pomożemy Ci wybrać
odpowiedni model pojazdów
i dostarczymy je pod Twoje
drzwi. Wspieramy integracje
z wiodącymi w branży
pojazdami gotowymi do
współdzielonej mobilności
(skutery, hulajnogi, rowery,
samochody i inne).
Wszystkie formalności
bierzemy na siebię.

WDROŻENIE
My działamy - Ty masz
wolne. Zintegrujemy
pojazdy, zbudujemy i
przeszkolimy zespół,
zajmiemy się marketingiem,
przeanalizujemy wszystkie
statystyki. Wszystko po to,
żeby uzyskać jak najlepsze
wyniki.



APLIKACJA
UŻYTKOWNIKA
Dostosowana pod Ciebie i łatwa w
uzyciu aplikacja mobilna dostępna na
dwóch platformach - iOS oraz Android.
Obsługa różnych typów i kombinacji
pojazdów.
Nieograniczona liczba języków i
lokalizacji geograficznych. 

Utrzymywana i aktualizowana na
bieżąco, dzięki czemu możesz skupić się
na własnych sprawach. 



APLIKACJA
SERWISANTA
Intuicyjna i łatwa w uzyciu aplikacja
pozwalająca na szybką reakcję zespołu
w każdym, nawet nieprzewidzianym
przypadku. Wiele ciekawych
funkcjonalności, inteligentny system
dystrybucji zadań, przejrzystość i
prostota.

Inteligentne narzędzia statystyczne
wskazują gdzie umieścić pojazdy aby
zmaksymalizować przychody.



PANEL
ADMINISTRACYJNY
Centrum zarządzania flotą. W tym
miejscu zbierane są wszystkie
informację o każdym pojeździe oraz
każdym uzytkowniku i jego aktywności.
Łatwe zarządzanie operacjami,
śledzenie wyników, wprowadzanie
szybkich zmian. Ogrom możliwości.

Tworzenie subkont zarówno dla zespołu
jak i przyszłych partnerów.



POJAZDY I IOT
Najbardziej znamy się na hulajnogach,
lecz nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
Dodawaj tyle pojazdów ile Ci się
podoba!
Obsługujemy wszystkich głównych
producentów pojazdów oraz IoT. 

Pomożemy Ci wybrać odpowiedni
pojazd do Twoich celów, oraz uzyskać
cenę hurtową. Zajmiemy się także
transportem.



Nowoczesny interfejs
Możliwość własnego brandu
Multilanguage
Prosta rejestracja użytkownika
System rezerwacji
Wiele różnych dostosowań

APLIKACJA
UŻYTKOWNIKA

Pełna zdalna kontrola pojazdów
Hulajnogi, rowery, skutery,
samochody i inne  pojazdy w jednej
aplikacji
Integracje ze stacjami ładowania
Integracje z systemami płatności
oraz komunikacyjnymi

ŁĄCZNOŚĆ

Dane i lokalizacja floty w
czasie rzeczywistym
Zarządzanie użytkownikami
Historia przejazdów
Zarządzanie strefami
Szybkie zmiany cennika
Wiele typów pojazdów
Zarządzanie wieloma
miastami i pracownikami

PANEL
ADMINISTRACYJNY

Dodawanie pracowników
Inteligentny system dystrybucji
zadań
Sugerowane miejsca relokacji
pojazdów
Mapy ciepła
Przewidywanie popytu
Automatyzacja zarządzania
flotą

APLIKACJA
ZARZĄDZANIA



Zintegrowany email-marketing
Powiadomienia PUSH
Powiadomienia SMS
Kody promocyjne i akcje Voucherowe
Integracja czatu online

MARKETING

Analiza użytkowników i jazd
Mapy ciepła
Inteligentne przewidywanie popytu
Wiele wykresów i narzędzi
statystycznych

ANALITYKA

System blokowania
Alarmy antykradzieżowe
System powiadomień o
alertach
Algorytm antyfraud
Automatyczne blokowanie
podejrzanych uzytkowników

BEZPIECZEŃSTWO

Ustawienia trybu płatności
Subskrypcje
Obsługa wielu walut
Karty kredytowe, GooglePay,
ApplePay, Bllik
Integracja ze Stripe i Adyen
Dodatkowe integracje na
żądanie

PŁATNOŚCI



SZACUNKOWE PRZYCHODY
TYGODNIOWE 5 000 - 15 000 ZŁ

PRZYCHÓD



KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA TWOJEGO

BIZNESU/SZKOLENIA/
FRANCZYZA 



KONSULTACJE
Poznanie wizji i założeń projektu klienta
Opracowanie koncepcji biznesowej systemu
sharingowego
Przedstawienie ofert zakupu sprzętu i usług
Pomoc w wyborze odpowiednich pojazdów
Kontakt z władzami miasta i mediami
Opracowanie działań powstrzymujących konkurencję

ZAKRES PRAC EKSPERCKICH



ZAKRES PRAC EKSPERCKICH
WDROŻENIE

Wybór operatora aplikacji
Zakup i transport sprzętu
Stworzenie marki oraz branding
Integracja sprzetu z systemem
Stworzenie dokumentacji technicznej
Testy integracji
Opracowanie działań marketingowych
Rekrutacja i szkolenie zespołu technicznego
Opracowanie stref działania systemu
Dokumentacja prawna
Kontakt z supportem



ZAKRES PRAC EKSPERCKICH
DZIAŁANIE

Lokacja floty w strefie
Monitoring pojazdów i systemu
Analiza wyników, wprowadzenie działań korygujących
Zarządzanie zespołem operacyjnym
Reprezentacja systemu przed mediami i administracją
Działania promocyjne
Utrzymanie wysokiej jakości supportu
Podtrzymanie ciągłosci działania floty
Raportowanie błedów i działań niepożądanych
inne prace wynikające z tytułu prowadzonej
działalności



DOŁĄCZ DO NAS!
CIEKAWY OFERTY?

NAPISZ!

FRANCZYZA@NEONRIDE.PL


