Η ηλεκτροκίνηση ώς υπηρεσία (eMobility As a Service)
Τι είναι, πώς βελτιστοποιεί τη χρήση του οχήματος, γιατί ήρθε για να μείνει;
Πώς επικεντρώνεται στη χρήση και όχι στην ιδιοκτησία;
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Introduction
What is Talos Mobility ?

All-in-one Solution Provider for Last Mile Companies . We offer the bundle of :
●
●
●

e-Mopeds
A custom high-tech delivery box,
Telematics and Tracking Software,
all on a subscription package.’
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Τί είναι το Mobility as a Service ?
Software & επιπλέον προιόντα
Ολοκληρωμένη Λύση, operation excellence
Σίγουρα αποτελέσματα, μετρήσιμα, επιβεβαιωμένα

Ιστορική εξέλιξη της αγοράς οχημάτων delivery (last mile) σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις

Leasing

Αγορά Εξοπλισμού

●
●
●
●

Αγορά Παγίου (αλλαγή ιδιοκτησίας)
Συναλλαγή με one off payment
Καμία υποστήριξη μετά την πώληση
(operations) (εκτός από νέα πώληση
ανταλλακτικών πχ)
Ο χρήστης πρέπει να έχει τη
τεχνογνωσία να οργανώσει τον
στόλο, να επιλέξει τα οχήματα κτλ

●
●
●
●
●
●
●
●

Χρηματοδοτική Μίσθωση
Service Included (*)
Monthly Payments (fixed)
Commitment for Long term
Υπολογίσημη Προκαταβολή
Operational Risk με τον
χρήστη
Κανένα επιπλέον software
update
Κανένα κίνητρο για αύξηση
της χρησιμοποίησης του asset

Flexibility
Software Focus

Mobility As a Service

●
●
●
●
●
●
●

Pay with use (ανα χλμ/ώρα)
Service & Insurance Included
Commitment for short period
No Down payment
Operational Risk with the
Operator
Additional Software
Development and Deployment
Constantly
Επιπλέον αξία σε κάθε βήμα
της διαδικασίας, ακόμα και
μετά την απόφαση αγοράς του
hardware

➢ Software as a Service → Drives Mobility as a Service
➢ New Features and Updates, δίνουν νέα προστιθέμενη
αξία στη διάρκεια ζωής του οχήματος

➢ Προσαρμογή και επικαιροποίηση των λειτουργιών του
οχήματος ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.
➢ Κεντρική ανάπτυξη νέων εφαρμογών που γίνονται
push σε όλο το fleet.
➢ Focus on TOC – Total Cost of Ownership

Turn Key Solution
•
•
•
•

Συγκέντρωση όλων των τεχνικών λύσεων για την χρήση του στόλου,
σε ειδικούς ηλεκτρικών οχημάτων και Software.
Αναπτύσσουμε λογισμικό και features για όλη την αγορά τα οποία
ωφελούν μεγάλο Εύρος πελατών
Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση του στόλου (aligned
interests)
Βελτιστοποίηση σε επίπεδο στόλου, και όχι οχήματος.

Results
●
●
●

Μετρήσιμη αποδοτικότητα : Up to 100% Electric
Operations for all customer fleet assets.
Μετρήσιμη Βελτίωση Κόστους Χρήσης (Total Cost of
Ownership –TOC) μέχρι και 20%-30%
Μετρήσιμες αποδείξεις απαλλαγής CO2 : Ολα τα
χιλιόμετρα είναι μετρημένα και οι υπολογισμοί για την
εξοικονόμηση CO2 μπορούν να γίνουν με ευκολία.

Turn Key Solutions
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