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אפליקציה לחנייה נוחה בחניוני ארה"ב 

Codi Park - קודי פארק

הצורך
מפאת  מנוהלים.  חניונים  כ-40,000  פועלים  בארצות-הברית 
לעתים  מתקשים  נהגים  אלה,  בחניונים  והעומס  הצפיפות 
קרובות למצוא חניה פנויה, וכן סובלים מפערי מחיר גבוהים בין 
חניונים שונים. בנוסף, שיטת התשלום, באמצעות שומר החניון 

או מכונת תשלום, אורכת זמן לנהג ולצוות החניון.

המענה
אפליקציית 'קודי פארק', הפועלת במכשיר הסלולרי ומיועדת 
לנהגים ולמנהלי חניונים כאחד, מציעה שני שימושים נוחים:

1. קודי פארק מזהה עבור הנהג את החניונים הקיימים ואת 
מסייע  הדבר  נמצא.  הוא  שבו  באיזור  ביותר  הזול  החניון 
לנהג, ומאפשר לחניונים עצמם להעלות או להוריד מחירים 

בהתאם למתחרים, לביקוש ולהיצע באותה שעה; 
על  מראש  לחניון  מודיע  הלקוח  פארק,  קודי  באמצעות   .2
הגעתו - וכן, על שהוא עומד לחזור לחניון וזקוק בחזרה לרכבו. 

כך יכול צוות החניון להיערך להבאת הרכב, כנהוג בארה"ב.

החברה המפתחת גובה סכום נוח לכל שימוש באפליקציה.

היתרונות
לנהג - תשלום אוטומטי באשראי דרך הסלולר, ללא עיכובים	 
ביותר, 	  הזול  החניון  מציאת  בעזרת  בכסף  חיסכון   - לנהג 

והחזרת  החניית  לקראת  החניון  עדכון  באמצעות  בזמן  וחיסכון 
הרכב

לבעל החניון - שיפור ניהולו של החניון, וחיסכון בזמן ובכח 	 
ולהוצאת  להחניית  מראש  להתכונן  היכולת  בשל  אדם 

רכבים
 ייעול התחרות בין חניונים לטובת החניון ולקוחותיו, הודות	 

למידע על מחירים ועומסים

היזמים
בעל 	  סטארטאפים,  מספר  שייסד  ותיק  יזם  תבור,  אילן 

תואר באסטרטגיה ומתמחה בשיווק
ולמנהל 	  לחשבונאות  לכלכלה,  מומחה  בינמוביץ',  תומר 

עסקים, בוגר תאגיד 'ארנסט אנד יאנג'

פוטנציאל השוק
כ-30  של  רווחים  מגלגלת  בארה"ב  החניונים  תעשיית   •
גדול  אמריקאי  לשוק  מיועד  המיזם  בשנה.  דולר  מיליארד 
מאד וצפוי לביקוש נרחב מצד נהגים וחניונים. לכן, פוטנציאל 

ההכנסות הוא רב ומיידי
לשרת  תוכל  האפליקציה  עבור  שפותחה  הטכנולוגיה   •

בעתיד שווקים נוספים ולהרוויח גם מהם

הסטטוס
• לחברה הסכמים עם מספר חניונים והיא פועלת בהצלחה 

בערים ניו-יורק, וושינגטון, בוסטון, לוס-אנגלס ועוד
• נחתם הסכם השקעה עם חברת בסדנו והיא תסייע למיזם 
באמצעות  והן  מימון  בעזרת  הן  בעז"ה,  ולהצליח  להתקדם 

קשריה עם אנשי נדל"ן ועסקים בניו-יורק
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