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 מיליארד אנשים 8
 מיליון מכוניות 900



 ...  תחבורה ציבורית היא חלק משמעותי בחיים שלנו

 משך זמן נסיעה בתחבורה ציבורית ביום



Transit is a big part of our lives… 
 
 
 (רב שכבתי, בזמן אמת, מעודכן)מידע תחבורתי מושלם •
 
 (עיירה או כפר ברחבי העולם, בכל עיר)בכל מקום •
 
 (נסיעה שיתופית, מוניות, תחבורה ציבורית)בכל אמצעי התחבורה •
 
 

 החזון שלנו הוא לפשט ולהנגיש את התחבורה העירונית



 דיווחים חיים מהקהילה

 מהמשתמשים GPSמיקום 

 מידע סטטי גאוגרפי ולוחות זמנים

 מידע סטטיסטי משימוש פסיבי

 על אוטובוסים ורכבות GPSמכשירי 

 ארכיטקטורה לנתונים בזמן אמת, ביג דאטה



 חיפוש מולטי מודאלי לכל נקודה במטרופולין

Revolutionizing local mobility 

/  שילוב של מונית 
Carpool  /Car sharing  

 דיווחים ועיכובים בזמן אמת



 מיליון משתמשים 40

 אפליקציית התחבורה הציבורית המובילה בעולם

                               שפות                ערים                       מדינות                       43               1,000                    65         
              



New city added every 

20 Hours! 

4,500 
 מפעילי תחבורה

 מיליון 4.6
 רכבת/ תחנות אוטובוס  

 מיליון 100מעל 
 דיווחי נוסעים ביום
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 עיר חדשה מושקת כל

 !שעות 18

 (ללא הודו וסין)השרות מכסה אוכלוסיה של למעלה ממיליארד אנשים 
 

 היא האפליקציה היחידה לתחבורה ציבורית Moovitמהערים  25% -ב
 

 בשנה הבאה השרות יכסה אוכלוסיה של למעלה משני מיליארד אנשים



Budapest Venezia 

Napoli Trieste Buenos 

Aires Singapore 

Santiago Bogota Torino 

Milano Blumenau 

Salerno Pisa Juiz de Fora 

Bolonia Porto Alegre 

Berlin Paris NYC Tel Aviv 

Los Angeles London 

Miami Munich Dublin 

San Francisco Venezia 

Napoli Trieste Buenos 

Aires Singapore 

Santiago Bogota Torino 

Milano Blumenau 

Salerno Pisa Juiz de Fora 

 
 

 K65  עורכים חברים בקהילה 
 ביותר ממאה מדינות 



Transit is a big part of our lives… Moovit Carpool – שיתוף הנסיעות של מוביט 



Transit is a big part of our lives… Moovit Carpool – שיתוף הנסיעות של מוביט 

 נהגים

 פחות הוצאות דלק, אותה נסיעה

 נוסעים

 פחות זמן בדרכים, נסיעה ישירה



Transit is a big part of our lives… Moovit Carpool – שיתוף הנסיעות של מוביט 

 
 
 המשתמשיםמצד התקשורת וציבור חיובית היענות  – 2016השקה בישראל בינואר •

 
 הפיילוטשל ' נהגים לשלב ארישום אלפי •

 
 



Transit is a big part of our lives… Moovit Carpool – שיתוף הנסיעות של מוביט 



Transit is a big part of our lives… Moovit Carpool – שיתוף הנסיעות של מוביט 



Transit is a big part of our lives… פיילוט חניית קארפול ברכבת בנימינה 
 
 
 01/06/2016 -השקה ב•

 
 אנשים בשעות הבוקר 3+מקומות חניה שמורים לכלי רכב המגיעים עם  20•

 
 מכוניות בחניה בשבוע השני 11, כמאה נרשמים –תוצאות ראשוניות מבטיחות •
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