
PŘIPRAVIT SE 



POZOR 



START! 



PROBLÉMY 
■ Řidiči často nevědí kde je vhodné parkoviště, zejména v místech, která dobře 

neznají  

■ Řidiči často nemají drobné na platbu v automatech 

■ Technologie používané dnes na parkovištích se za několik desítek let 

nezměnily, ačkoli výrobci i provozovatelé dokáží nové řešení implementovat  

■ Každé parkoviště má své vlastní uživatelské rozhraní (jsou různé postupy pro 

platbu, atd.) 

 

 DŮSLEDKY 
■ Až 30% dopravy ve městech tvoří řidiči hledající parkování – stres,  

nespokojenost na straně řidičů i ostatních účastníků sil. provozu 

■ Neefektivní využití parkovacích ploch – místní deficit nebo nadbytek, nízké 

výnosy 

 

 



MÁME ŘEŠENÍ! 





Co je bezpečné parkování.cz? 

Projekt Bezpečné parkování.cz je první ucelené řešení parkování formou 

internetového portálu a mobilních aplikací, díky kterému zákazník rezervuje a 

zaplatí (anebo pouze zaplatí) za parkování.  

 

Provozovatelé parkovišť získají lepší propagaci, více zákazníků, vyšší tržby a 

nižší náklady na výběr tržeb. 

 

Jedná se o zcela unikátní službu vyvíjenou zkušenými provozovateli parkovišť 

a garáží. 

 



Pro koho je určeno? 

■ Provozovatelé parkovišť (B2B) 

- Portál Bezpečné parkování.cz je vytvořen pro všechny typy parkovišť a 

provozovatelů – soukromá i obecní parkoviště, venkovní parkoviště i garáže, 

samostatná parkoviště nebo v hotelích i v kancelářských budovách.  

- A především pro ty, kteří  chtějí být úspěšní a nebudou  čekat se založenýma 

rukama, jestli někdo přijede, či nikoli. 

 

■ Koncoví zákazníci (B2C) 

- Všichni řidiči, kteří hledají vaše parkoviště!  

- Řidiči nebo manažeři firem hledající parkování krátkodobé nebo  dlouhodobé, 

fyzické osoby stejně jako firmy.  

 



Klíčové výhody 

■ Zvýšení tržeb – více klientů na parkovišti 

■ Marketingová podpora – propagace v dalších médiích najednou 

■ Zákaznická databáze – získáte kontakty na zákazníky, kteří provedou 

rezervaci 

■ Afilační systém – ihned můžete nabízet promo kampaně s vašimi i našimi 

partnery 

■ On-line rezervace – jistota zákazníků předem, nabízíme zvýhodnění pro 

zapojení 

■ Jednoduchost použití – na počítači i v mobilu 

■ Výhodné mobilní a bezhotovostní platby – velmi nízké poplatky 

■ Úspora vašich nákladů – nemusíte hradit nákladný vývoj a propagaci on-line 

řešení 



Už na startu se rozhoduje o pořadí 

v cíli! 

 
Navštivte stránky www.bezpecneparkovani.cz a 

kontaktujte nás. 

http://www.bezpecneparkovani.cz/


Kontakty: 

 

Katarína Vašková 

katarina.vaskova@bezpecneparkovani.cz 

+420 734 204 322 

 

 

 

 

Děkujeme za pozornost! 

mailto:katarina.vaskova@bezpecneparkovani.cz






CÍL! 


