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Waze מספקת מידע אנונימי בזמן אמת שמגיע מהמשתמשים שלנו באמצעות פיד פשוט●

השותפים שלנו מספקים מידע על פעולות מתוכננות כמו סגירת כבישים, שיפוצים, אירועים גדולים ועוד●

שיתוף מידע בין שני הצדדים - בחינם

Waze for Cities



מי הם השותפים שלנו?

משרדי תחבורה

משטרה

ארגוני סיוע בחירום רשויות מקומיות

רשויות תחבורה



4

Waze כערוץ תקשורת עבור השותפים שלנו ומסייעת ליידוע על שינויי תנועה●

מארגני אירועים משתמשים בכלים של Waze כדי לספק שירות טוב יותר למשתמשים●

להגיע למשחק בזמן

מתכנני אירועים



Proprietary and confidential 5

Waze הכלים של

המטרה שלנו היא לסייע לערים ולארגונים להתמודד עם אתגרי התנועה ביחד. יש לנו ארבע תוכניות מרכזיות 
שיכולות לסייע ולהסתייע בשותפים שלנו

שיתוף מידע
 בזמן אמת ובחינם, כדי לסייע

לקבלת החלטות ותכנון

קארפול
 הדרך הקלה והחכמה

להפחתת עומסים וזיהום אוויר

ביקונס
 ניווט בטוח במנהרות גם ללא

אות ג׳י.פי.אס

משברים
 מנווטים את המשתמשים
 לאיזורים בטוחים גם בזמן

משבר או אסון



PROPRIETARY + CONFIDENTIAL

קצת מספרים

1700+ 
שותפים בתוכנית שיתוף המידע
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130+ 
18 

אירועי משבר בשנה

 ערים משתמשות בתוכנית הביקונס
שלנו

 מדינות שבהן קיים
שירות קארפול

700+ 
גופי שידור



Waze שיתופי פעולה - הקהילה של

Po כדי לעדכן את הכבישים בשדה התעופה   Authority-עורכי מפה בכירים מקהילת המתנדבים שלנו שיתפו פעולה עם אנשי ה
לה-גוורדיה על בסיס יומי. שדה התעופה עבר שיפוצים מקיפים תוך כדי שהוא ממשיך להיות פעיל

LaGuardia Airport in NYC
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פיצ׳ר חדש - הודעות בטיחות



 WAZE CARPOOL

נוסעים יחד



Driving yourself

Road & cars needed for 60 people commuting

Ridesharing driver Computer driver
(Autonomous vehicle)

Carpooling



 ?Waze Carpool למה

כמות - ל-Waze יש כבר מיליוני נהגים רשומים ●
ניווט - אפליקציית שיתוף הנסיעות היחידה בה החוויה משולבת עם חווית הנהיגה.●
כסף - מועבר בצורה אוטומטית דרך האפליקציה ●
לא נהגים מקצועיים - התשלום מהווה החזר חלקי של ההוצאות●
המוטו - מנצחים את הפקקים ביחד!●

 



פשוט וקל

שתי אפליקציות: 
לנהג ולנוסע



השליטה נמצאת בידי 
המשתמשים

הנהגים והנוסעים 
בוחרים למי להציע 
וממי לבקש נסיעה



3 ממתינים לתשובה 2 שולחים הצעה 1 מי בדרכים

קובעים נסיעה
זה קל ופשוט



הנסיעה אושרה
המשתמשים מקבלים הודעות ותזכורות כדי לא לפספס את הנסיעה המשותפת

אימייל פוש לוח שנה באפליקציה



משתפים פעולה עם עיריות וחברות

פתרון יעיל לעומסי תנועה וחנייה ●
באזורי תעשייה

שילוב כוחות עם הרשות מסייע לרתום ●
את הגורמים הרלוונטים



שיתופי פעולה - איך זה עובד

יצירת קשר עם המינהלת וחברות גדולות●
קביעת תאריך השקה●
דיוור מקדים שמסביר על שיתוף הפעולה וההטבות●
הצבת דוכנים בשטח החל מתהליך ההשקה והלאה●
המשך פעילות אונליין ואופליין לפי הצורך●



דוגמאות לשיתוף פעולה 
מצטרפים לקבוצה של אזור התעשייה ונהנים מהטבות 



WAZE CARPOOL |  CONFIDENTIALWAZE CARPOOL 

קבוצות סביב אזורים וארגונים
מצטרפים לקבוצות ונוסעים יחד עם עמיתים לעבודה 



מסבירים ומצרפים בשטח

מספר הנסיעות שילש את עצמו ●
מתחילת השנה

פארקים תעשייתיים מהווים כשליש ●
מהנסיעות בישראל



ככה זה נראה בשטח

https://docs.google.com/file/d/16ZJeW5OHbd0CptS6iG5RPyUNfjFmBbqc/preview


תודה!


