Společnost HOMEPORT rozšiřuje své systémy sdílení kol v
Polsku a na Slovensku
• HOMEPORT dodá 200 kol do polského města Bílsko-Bělá
• Slovenská Trnava díky vysoké poptávce rozšíří počet freebiků o 58 %
Praha, 1. května – HOMEPORT, přední poskytovatel systémů sdílení elektrických i klasických kol,
zvítězil v tendru a dodá do polského města Bílsko-Bělá 200 kol. Slovenská Trnava rozšíří díky zvýšené
poptávce bikesharingový systém freebike od HOMEPORTU o 58 %.
Společnost HOMEPORT Polska vyhrála zakázku ve městě Bílsko-Bělá, kam dodala kompletní
bikesharingový systém s klasickými jízdními koly. Město obdrželo stanice, software a 200 kol. Systém
bude provozovat společnost BikeU, místní partner HOMEPORT Polska. Všechna kola, stanice i software
jsou vyráběna v České republice. Kompletní dodávka a instalace systému proběhla úspěšně v dubnu. I
díky tomu je tak systém připraven na hlavní letní sezonu.
„Mám velkou radost, že si Bílsko-Bělá vybrala osvědčený bikesharingový systém od HOMEPORTU,” řekl
zakladatel HOMEPORTU Charles Butler. „Rozšiřujeme tím svou působnost v Polsku, které je pro nás
důležitým trhem jak pro sdílení klasických kol, tak i pro náš unikátní bezstanicový systém elektrokol
freebike.“
Slovenská Trnava rozšíří počet freebiků, aby uspokojila zvýšenou poptávku. Moderní systém
bezstanicových elektrokol freebike v Trnavě úspěšně funguje od roku 2018. V první fázi se počet
trnavských freebiků zvýší o 58 % a ve městě tak v reakci na zvýšenou poptávku přibude 30 elektrokol.
Jejich dodávka se uskutečnila v průběhu měsíce dubna.
„Rozhodnutí Trnavy rozšířit počet freebiků nás obzvláště těší, protože k němu došlo díky poptávce
veřejnosti; lidé prostě chtějí více freebiků,“ řekl výkonný ředitel HOMEPORTU Ludvík Jaroš. „Máme
s trnavskými úřady výborný vztah a těšíme se na další spolupráci.“
Začátkem dubna začal freebike úspěšně fungovat v Praze s cílem stát se největším bikesharingovým
systémem elektrokol ve střední Evropě. V Praze nyní funguje 500 elektrokol.
O společnosti HOMEPORT
HOMEPORT s.r.o je provozovatel klasických i elektronických bikesharingových systémů se sídlem v
Praze. HOMEPORT v současnosti působí v Kanadě, České republice, Finsku, Francii, Polsku, Saudské
Arábii, na Slovensku a ve Velké Británii. https://www.homeport.cz
Bielsko, Poland: https://bbbike.eu/
Trnava, Slovakia: https://www.arboriabike.sk/
Trnava, Slovakia: https://www.facebook.com/brockatt/posts/2270198919859665

Pro další informace se neváhejte obrátit na následující kontakty:
Média a Obchodní záležitosti:
Ludvík Jaroš
Business Development, HOMEPORT s.r.o.
Mobile: + 420. 720 027 210
ludvik.jaros@homeport.cz

