Szanowni Państwo,

dostrzegając wyzwania w zakresie mobilności na terenie Państwa gminy oraz działania w obszarze zrównoważonego
transportu, proponujemy Państwu wykorzystanie dodatkowych narzędzi wspierających podróżnych w podejmowaniu
przez nich decyzji o zamianie własnego, emisyjnego środka transportu na rower i komunikację zbiorową. Bez
wątpienia pomocne w tym zakresie mogą okazać się zaprojektowane przez nas BIKE’owe Garaże. Działają one
w innowacyjnym systemie zdalnego i samoobsługowego ich rezerwania oraz zdalnego, samoobsługowego ich
otwierania z użyciem - przez dowolnego użytkownika - jedynie jego własnego telefonu.
Z pewnością wśród osób korzystających dziś w drodze do pracy i szkoły z własnych samochodów jest spora
grupa tych, które chętnie skorzystałyby z rowerów, aby łatwo dojechać do najbliższego korzystnego przystanku
kolejowego, autobusowego, pętli tramwajowej lub węzła przesiadkowego. Niestety konieczność wystawienia swojego
roweru przez długie godziny na działanie deszczu czy słońca oraz narażenie go na zniszczenie czy wreszcie na
kradzież powoduje, że zbyt wielu podróżnych codziennie decyduje się na przejazd do pracy lub szkoły własnym,
emitującym zanieczyszczenia środkiem transportu. Zwykle też samochód pozostaje już jedynym środkiem komunikacji
tego dnia.
Proponujemy Państwu wspólne ułatwienie, a często wręcz umożliwienie podróżnym mieszkającym w miastach,
na ich obrzeżach, na osiedlach oraz na wsiach, korzystania z transportu publicznego poprzez ustawienie w okolicach
najbardziej uczęszczanych przystanków komunikacji zbiorowej:
PUBLICZNYCH,
BEZPŁATNYCH,
INDYWIDUALNYCH,
ZDALNIE i SAMOOBSŁUGOWO REZERWOWANYCH,
ZDALNIE i SAMOOBSŁUGOWO OTWIERANYCH,
GARAŻY ROWEROWYCH
działających w opracowanym przez nas systemie rezerwacji i wynajmu "One-touch". Daje on codziennemu
podróżnemu możliwość niezwykle łatwego zaplanowania podróży z wykorzystaniem własnego roweru z możliwością
przechowania go wraz z ekwipunkiem przez wiele godzin w przyjaznych warunkach. Korzystanie z usługi odbywa się
w sposób możliwie najłatwiejszy, natomiast podróżny, wybierając transport multimodalny, zmniejsza koszty i skraca
czas podróży. Przyczynia się tym również do ograniczenia na terenie gminy korków, obniżenia poziomu hałasu
i redukcji ilości emitowanych spalin.
Proponowany przez nas system “ One-touch” może być sprzężony z biletem komunikacji zbiorowej. Daje też
możliwość dowolnego ustalania godzin działania garaży, zależnie od potrzeb podróżnych, oraz zmiany wysokości
opłat, związanych z korzystaniem z niego. Garaż może być zatem dostępny w systemie dziennym lub nocnym,
jedno- lub wielodniowym. Zgodnie z naszą koncepcją, usługa jest bezpłatna dla użytkownika.
BIKE'owe Garaże to urządzenia modułowe, wpisujące się w niemal każde otoczenie, energetycznie
niezależne, a także mobilne - nie są związane z gruntem, ani nie wymagają doprowadzania do nich żadnych instalacji.
Ponadto proponowana przez nas konstrukcja obudowy pozwala, po dokonaniu na niej nasadzeń pnączy lub mchu,
wykorzystać je jako swoiste "zielone płuca" gminy.
Łącząc wyrazy szacunku, zapraszam do współpracy.
Marcin Szymański
Prezes Zarządu
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Uwaga! Współpracujemy z lokalnymi NGO, a cały przychód
przeznaczamy na działalność pożytku publicznego. Skorzystaj!

