Lepší
parkování
ve městech
s mobilní aplikací
zaparkujto.cz

Jen si to představte: Všichni řidiči
hladce parkují i na místech, která
neznají. Nikde nebloudí a tím ani
neomezují dopravu. Příjmy do městského rozpočtu rostou a Vy tak získáváte finanční prostředky pro další
zlepšování kvality života ve Vašem
městě. Vše plyne hladce a řidiči i občané si pochvalují chytrý a moderní
přístup Vašeho města.
Tohle není žádná pohádka. Mobilní aplikace zaparkujto.cz dokáže zásadním a pozitivním způsobem
ovlivnit nejen dopravní život ve Vašem městě. A přitom stačí málo. Doslova jediný krok.

Malý krok pro zastupitelstvo,
ale velký pokrok pro celé
město.

Chcete vědět víc nebo
rovnou zažít zaparkujto.cz
na vlastní kůži?
Kontaktujte nás!
Zavolejte nám +420 608 884 649.
Napište si o prezentaci nebo cenovou nabídku
pro Vaše město na e-mail:
martin@zaparkujto.cz.
Další informace můžete získat i na webu
www.zaparkujto.cz.
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Až 80 % řidičů si dnes stěžuje na nedostatek parkovacích míst
v centrech měst. A aby toho nebylo málo, pro co nejvyšší spokojenost voličů jste nuceni balancovat mezi dvěma rozdílnými
požadavky. Na jedné straně Vám tak vzniká nekončící fronta žádostí o rezidenční parkování a na druhé straně tlak s požadavky
na větší rozsah veřejných parkovišť. Díky rozšířenosti mobilních
telefonů, oblíbenosti mobilních aplikací a systému Zaparkujto
však můžete udělat mnohem víc než jen modrou čáru na patníku. Systém Zaparkujto Vám pomůže vyřešit potřeby rezidentů,
návštěv a současně i potřeby Vašeho města.

Ukažte řidičům, že
jste chytré a moderní
město: Zaveďte SDÍLENÉ
REZIDENČNÍ ZÓNY
Jak to celé funguje: Majitel rezidenční karty (říkejme mu pan
Místňák) ráno vyrazí do práce.
Nasedne do auta a zadá do aplikace zaparkujto.cz informaci o tom,

telefonu a má zaplaceno. Díky
aplikaci zaparkujto.cz se navíc
může pan Místňák i pan Cestovatel nechat navigovat na jakékoliv
parkoviště ve Vašem městě. Přesně
budou vědět, kolik volných míst na
ně čeká a jak daleko jsou od svého
cíle. Nikdo z nich nebloudí a ani
opakovaně neobjíždí blok.
Doprava ve Vašem městě tak může
být až o 40 % plynulejší a až 50 %
řidičů spokojenější.

Využijte přínosy aplikace
naplno: Získejte
VÍCE PENĚZ PRO MĚSTO

že uvolnil parkovací místo. Nad
tím zrovna zajásá např. uživatel
veřejných parkovišť (říkejme mu
pan Cestovatel). Pan Cestovatel
se nechá navigovat přímo na toto
parkoviště. Jakmile zaparkuje, jednoduše udělá pár kliknutí na svém

budete sdílená rezidenční místa
poskytovat za vyšší ceny.
Finanční efekty pro Vaše město: více
peněz za sdílená rezidenční stání,
větší množství rezidenčních karet,
jednodušší kontrola, vyhledání a náprava řidičů-neplatičů.

Dělejte jen to co musíte:
STAROSTI S IMPLEMENTACÍ NECHTE KOŇOVI,
ten má větší hlavu.
Celou realizaci i odpovědnost
převezmeme za Vás - zavedeme
systém do provozu, seznámíme
s ním občany, navrhneme k realizaci sdílených rezidenčních zón
vhodné lokality, vyřešíme dopravní
značení, legislativu, školení pro
pracovníky oddělení IT a dopravy
a podporu pro občany a referenty
v režimu 24/7.
Na Vás zůstává jediné. Schválit parkovací systém Zaparkujto a učinit
tak jen malý krok, který se v konečném důsledku stane velkým pokrokem pro celé Vaše město.

Vymysleli jsme způsob, jak pana
Místňáka motivovat k tomu, aby
se o své parkovací stání s panem
Cestovatelem dělil rád. Stačí, když
platba pana Cestovatele poslouží panu Místňákovi jako sleva za
rezidenční parkování. Ten má tak
v konečném důsledku svoje stání
levnější, a to i za předpokladu, že

Aplikace ke stažení

+420 608 884 649
Aktuální verze aplikací zasíláme městům na požádání.
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