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The solution… 



How its work? 



 כלי הרכב שלנו



Environmental benefits 

Traffic 

Parking 

Pollution 

Cost 



 ...קצת נתונים



 . מספר הצרכנים בעולם הולך וגודל כל יום



 שיתוף רכבים גורם לצרכנים לוותר על רכב פרטי



 פתרון זול יותר למשפחה –שיתוף רכבים 



 שיתוף רכבים חוסך כסף לצרכן ומפנה כספים לצריכה 



 שיתוף רכבים מפחית את זיהום האוויר



 פרטי רכב מחזקים אינם CAR2GO מלקוחות 66%

 לקוחות 5,000 מעל 

   – בשירות השימוש לאחר הרכב את מכרו CAR2GO מלקוחות 6%

 !!!!!בעיר רכבים 400 פחות

   .נוסף רכב רכשו לא השירות בזכות CAR2GO מלקוחות 9%

 !!!!!בעיר רכבים  700פחות

 

 

 ?ומה קורה בארץ



CAR2GO Lifestyle  



 סוגים של שיתוף רכבים

 



 סוגים של שיתוף רכבים

 

A2A 
 לאותה והחזרתו ,ייעודית חנייה A מנקודה רכב שכרתה  

  עד ההשכרה מרגע הנסיעה זמן כל על תשלום .החניה
 מ"ק + שעה בסיס על תשלום .ההחזרה רגע

  הכל נסיעה וסיום ייעודית חנייה A מנקודה רכב שכרתה  

  התשלום . (B נקודה) המערך בתוך אחרת ייעודית חנייה

  שעה בסיס על תשלום .בלבד הנקודות בין נסיעה על הינו
   .בלבד זמן או ,מ"ק +

  חניה בכל והשארתו בעיר מותרת חניה מכל רכב שכרתה  

  בין זמן על רק הוא התשלום .(לבן כחול) בעיר מותרת

  .הנקודות



 ?היכן משתפים רכבים

 

A2A 

CAR2GO רכבים 230 בעזרת בתשלום לקוחות 8,000 מעל משרתת  

  :בערים

 (פרטי) אביב תל

 (יחיד ספק) רעננה

 (יחיד מציע) גן רמת

 (יחיד ספק) גבעתיים

 שונים פעולה שיתופי



 תמונות של חניות עירוניות 



 תמונות של חניות עירוניות 



 תמונות של חניות עירוניות 



 ?היכן משתפים רכבים

 

A2B 

CAR2GO בעיר חשמליים רכבים מערך להקים יחיד כספק זכתה 

 :ל משותף פרויקט .חיפה

 חיפה עיריית

 הסביבה לאיכות המשרד

 ל"קק



 דוגמא לחניות בעולם



 דוגמא לחניות בעולם



 דוגמא לחניות בעולם



 ?היכן משתפים רכבים

 

A2Z 

CAR2GO רכבים לשיתוף מערך ,אוטותל את להקים במכרז זכתה  

   .אביב תל עיריית של עירוני

 בהשקה רכבים 260



Haifa  
100-200 cars 

Tel Aviv 
260 cars 

Jerusalem 
35 cars 

A2A A2Z A2B 

Gush Dan 
230 cars 

CAR2GO in 2017…  



 ?אז מה צופן לנו העתיד
 




