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61%
Emisji CO2 w transporcie generują 

samochody osobowe, gdzie 72% 

emisji w transporcie generuje 

transport drogowy1

3,8 mld zł
w 2015 r. straciły osoby podróżujące 

do/z pracy transportem 

indywidualnym stojąc w korkach 

(tylko w 7 miastach)3

Obecnie wykorzystywany "mix transportowy" generuje istotne 

koszty społeczne i publiczne

1. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodow-fakty-i-liczby-infografika 2. TOR, POBR, „Parkingi, a transport zbiorowy w miastach. Kongres Transportu Publicznego 2017”    3. „Raport o korkach w 7 największych miastach Polski Warszawa, Wrocław, 
Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice”, Deloitte, Targeo.pl

30%
O tyle wyższe natężenie ruchu 

generowane jest przez osoby 

szukające miejsca 

parkingowego2
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System do transportu zbiorowego na żądanie obsługiwany jest 

przez intuicyjną aplikację mobilną lub telefonicznie
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Spacer

do miejsca 

odbioru

Koniec

podróży
Zamówienie 

przejazdu
Przejazd

Spacer 

do miejsca 

docelowego

Od 0 do 300 

metrów

Od 0 do 300 

metrów

Broomee umożliwia zamówienie elastycznego, wygodnego oraz 

efektywnego kosztowo transportu w prosty i intuicyjny sposób

Inteligentna optymalizacja 

wszystkich pojazdów i tras w 

czasie rzeczywistym

Z określonym wcześniej

czasem przejazdu

Płatność pobierana z podpiętej 

w aplikacji karty płatniczej
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Aplikacja kierowcy

Backoffice – centrum zarządzania

Broomee to także intuicyjna aplikacja dla kierowcy i funkcjonalny 

backoffice do zarządzania flotą w czasie rzeczywistym
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Przykłady zbliżonych rozwiązań na świecie wykazują pozytywny 

wpływ na zachowania mieszkańców, koszty oraz ekologię

Sittingbourne

70K mieszkańców2

Belleville

50K mieszkańców3 Vitrolles

35K mieszkańców1

3x więcej podróży

30% mniej kilometrów

15% niższe koszty

Ponad 50% osób 

przesiadło się z 

własnych samochodów

52% więcej podróży 

77% mniej przejechanych kilometrów

13,4 tony CO2 mniej (miesięcznie)

1. Vitrolles, Francja, 34K mieszkańców, 940 os/km^2  2. Sittingbourne, UK, prawie 70K mieszkańców, brak info o zagęszczeniu i pow. 3. Belleville, Kanada, 50K mieszkańców, 205 os/km^2
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Transport na żądanie to korzyści zarówno dla mieszkańców, 

jak również zarządów miast i gmin

Do 70% większy obszar pokryty transportem

Note: According to European and Worldwide statistics of cities that have introduced similar solutions and academic researches.

Do 70% większy obszar pokryty transportem

Korzyści Mieszkańców Korzyści Samorządu

Ograniczenie emisji 𝐂𝐎𝟐 oraz innych 

szkodliwych substancji nawet o 99%, jak 

również zmniejszenie liczby samochodów

Ograniczenie emisji 𝐂𝐎𝟐 oraz innych 

szkodliwych substancji nawet o 99%, jak 

również zmniejszenie liczby samochodów

Nawet 15% niższe koszty operacyjne transportuNawet 5-krotnie krótszy czas oczekiwania na

transport

Korzyści ubera, taksówki i samochodu 

prywatnego w cenie biletu na komunikację 

publiczną
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Broomee odpowiada na zapotrzebowanie społeczne wypełniając 

lukę między czterema kategoriami transportowymi

Tradycyjna komunikacja Taksówka

Aplikacje typu Uber Własny samochód

• Bezpiecznie

• Szybko

• Tanio

• Ekologicznie

• Komfortowo

• Elastycznie
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Jako Broomee Technologies rewolucjonizujemy transport 

zbiorowy na świecie!

stefan.cylwik@broomee.com

+48 664 196 044

broomee.com

https://www.facebook.com/Broomee-464820007426374/
https://www.facebook.com/Broomee-464820007426374/
https://www.linkedin.com/company/broomee
https://www.linkedin.com/company/broomee

