
Ne oddajamo električnih skirojev in koles 

Želimo da vaši gostje doživijo več in  
porabijo več



Hiter najem vozil z QR kodo uporablja 50 milijonov prebivalcev EU

Poiščite vozilo v 
aplikaciji

Vozilo lahko 
predhodno 
rezervirate

Skenirajte QR kodo 
za začetek

Izberite doživetje Kupite doživetje Postavite telefon na 
stojalo in uporabi 

navigacijo

Zaključite vožnjo na 
začetni točki



Vaši gostje bodo dosegli več geografije 

Primer: Postojnska jama



Podpiramo izključno najboljša električna prevozna sredstva z 
zamenljivimi baterijami ali digitaliziramo vaša obstoječa e-vozila

                                                                         



Turizem Ljubljana začetek 16. 8. 2021, Turizem 4.0 integriran produkt

● Ljubljanska Foto tura (4h) - 25 EUR

● Ulična umetnost Invaderjevi mozaiki (2-3h) - 20 EUR

● Večni Plečnik (2-3h) - 20 EUR

 



Aplikacija GoGiro poleg najema e-skirojev in e-koles 
ponuja uporabo popolnoma avtonomnega turističnega 
vodiča. 

Uporabnik si tako na pametnem telefonu izbere svojo 
dogodivščino, v aplikaciji pa se mu prikaže želena pot s 
postanki

E-skiro, e-kolo ali e-MTB lahko na poti ustavi, zaklene in si 
najljubšo znamenitost pogleda od bližje ali pa obišče partnersko 

restavracijo, galerijo, muzej ... 



Dodana mikromobilnost zoža geografijo in enostavno doda navigacijo za dostop do 

prej nedostopnih znamenitosti.

Gostje imajo več svobode pri premikanju in raziskovanju. So neodvisni od prometnih 

konic in držijo varno razdaljo. Dostopajo tudi do bolj oddaljenih lokacij.

Ni stroškov z zaposlenimi - sistem je popolnoma avtomatiziran, vozila pa robustno 

narejena za večkratne najeme.

Več prihodkov - povprečen dodaten prihodek za 10 % na gosta 

Glavne prednosti GoGiro mikromobilnosti 
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GoGiro se osredotoča izključno na 
segment turizma  

Omogoča večjo mobilnost 
gostov in s tem bolj 
raznovrstno ponudbo

Hoteli in resorti lahko 
obdržijo goste v svoji sferi 
z mrežo partnerskih 
muzejev, galerij, restavracij, 
doživetij

Gostje lahko samostojno 
raziskujejo širšo okolico

Bolj učinkovito je 
upravljanje s človeškimi 
viri, saj ni potrebe po 
vodičih

Agregiran in anonimiziran 
zajem podatkov o 
navadah gostov

Obenem pa omogočajo 
vsakemu prevoziti dolge 
razdalje in premagati 
višinske razlike, saj so 
motorizirana

?

?



Nižamo ovire za vstop v mikromobilnost

Integriran produkt najema e-skiroja, e-kolesa ali e-avtomobila z navigacijo omogoča, da z 
vozilom gosta držite na točkah s katerimi imate pogodbeno sodelovanje. To so lahko 
restavracije, muzeji, kavarne ter ponudniki drugih turističnih produktov. 

Aplikacija ponuja lokalno doživetje ki se oglašuje preko hotelskega TV kanala, namenske 
video stene ali ostalih načinov za izvajanje marketinga. Produkti so lahko kratki izleti za 10 
EUR do celodnevnih izletov z vključenim kosilom, pijačo, muzeji, aktivnostmi s ceno tudi do 
200 EUR. 

Ponudite svojim gostom možnost da raziščejo skrite bisere mesta in okolice skozi 
integriran produkt, ki jih vodi po poteh in znamenitostih s katerimi imate pogodbo o 
sodelovanju.



Hvala!
Klemen Furlan, CEO

klemen.furlan@gogiro.app
00386 40 55 27 55


