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Fleet Poland
Kim jesteśmy?

Fleet Poland to należąca do spółki motoIT 
platforma agregująca rynek wynajmu 
samochodów. 

motoIT:
■ na rynku od 2011 
■ długoletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej
■ rewolucja na rynku wypożyczalni samochodów



Fleet Poland
Misja i wizja

■ Naszą misją jest dostarczanie klientom i partnerom 
najwyższej jakości produktów i usług, dzięki którym 
otrzymają kompleksową obsługę procesu wynajmu 
samochodów i zarządzania wypożyczalnią.

■ Naszą wizją jest uzyskanie statusu jednego z 
liderów w branży platform wynajmu samochodów. 



Fleet Poland to kompleksowy projekt 
pomagający trzem grupom odbiorców: 

■ właścicielom wypożyczalni samochodów [B2B]

■ klientom indywidualnym (“turystom”) [B2C]

■ klientom biznesowym (“wynajmy dla firm”) [B2B]
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Dla kogo?



Rynek wypożyczalni samochodów jest rynkiem 
silnie konkurencyjnym. Rozwiązania IT na nim 
dostępne nie rozwiązują wszystkich potrzeb 
uczestników tego rynku.
Do głównych problemów rynku należy zaliczyć:

■ 90% firm wynajmu to małe firmy. Brak narzędzi odpowiednio 
tanich, spełniających kryterium niskich kosztów.

■ 95% nowych rezerwacji pochodzi z Internetu. Brak 
systemów reagujących na takie potrzeby. 

■ 100 % firm chce się skupić na obsłudze klientów. Brak 
systemów, które by pomagały w zdobywaniu klientów.

Fleet Poland
Problem



Składający się z trzech części projekt 

obejmuje:
■ tani, zintegrowany system zarządzania firmą RAC, jej 

ofertą, zasobami, marketingiem,  sprzedażą, 
narzędziami analizy [B2B]

■ platformę agregującą oferty wynajmu samochodów w 
czasie rzeczywistym [B2C] [B2B]

■ widget rezerwacji, landing pages - elememty promocji 
w Internecie, stanowiące uzupełnienie systemu [B2B]

■ włączenie do systemu to jednocześnie możliwość 

dystrybucji swojej oferty innymi kanałami, np. poprzez 

tzw. GDS i inne portale.
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Rozwiązanie



System motoIT 
System w formule SAAS,  
który zawiera pełną 
funkcjonalność obsługi 
zarządzania biznesem 
rent a car
Zadaniem systemu jest:

■ zarządzanie zasobami, zarządzanie rezerwacjami, 
potwierdzanie rezerwacji 

■ generowanie niezbędnych dokumentów np. potwierdzenia 
rezerwacji umowy wynajmu, protokoły, faktury, ect. 

■ raporty, analityka, podgląd płatności
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O co w tym chodzi?



Serwis www.fleetpoland.pl
Serwis ma za zadanie ułatwić 
poszukującemu samochodu do wynajęcia:
■ odnalezienie interesujących go ofert
■ wybranie samochodu, który rzeczywiście jest dostępny 

w wybranym terminie
■ wybranie najbardziej dogodnej lokalizacji i warunków 

wynajmu

Właściciele wypożyczalni zyskują:
■ szansę dotarcie z ofertą na rynek ogólnopolski
■ możliwość zwiększenia obrotów
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O co w tym chodzi?



Promocja: Wigdet
Widget to dodatek, który 
pomaga dokonać rezerwacji. 
Jak działa? 

■ umieszczenie widgetu na 
stronach wypożyczalni (i innych) 
ułatwia rezerwację ze swojej 
bazy.

■ umieszczenie wigdetu na stronie 
jest proste - wystarczy 
skonfigurować go w panelu i 
wkleić przygotowany przez 
system kod na stronę

Fleet Poland
O co w tym chodzi?



Trzy części układanki

■ Klienci, firmy - podmioty poszukujące samochodu do 
wynajęcia 

■ Właściciele wypożyczalni posiadający własną flotę, 
przystępujący do projektu i udostępniający swoje zasoby

■ System, integrujący wszystko w jedną spójną i 
kompleksową całość
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Jak działa?



■ Klient ma dostęp do  ofert  - może wybrać 
interesujący go samochód, cenę lub najbardziej 
odpowiednią ofertę.

■ Właściciel wypożyczalni oszczędza czas i 
pieniądze - automatyzując wiele procesów, mając 
lepsze spojrzenie na biznes, skupiając się na jego 
rozwoju 

■ System automatycznie umożliwia dalszą sprzedaż 
swoich usług  poprzez mechanizmy widgetu i landing 
pages. 

Fleet Poland
Korzyści



Ireneusz Wydrzyński
Prezes Zarządu

✉ Kontakt

Maciej Chmielowski
marketing

✉ Kontakt

Wojciech Szymański
Członek Zarządu

✉ Kontakt

Fleet Poland
Zespół

http://pl.linkedin.com/pub/ireneusz-wydrzyski/46/5b7/227/pl
http://pl.linkedin.com/in/maciejchmielowski/pl
http://pl.linkedin.com/pub/wojciech-szyma%C5%84ski/13/a40/521


Zapraszamy do współpracy
biuro@fleetpoland.pl

www.fleetpoland.pl
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