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ABOUTUS



Founder  קרן סוויסה

יזמית, מפיקה. כ 15 שנים בעלת חברת הפקות אירועים.  
8 שנים בעלים של HOUSE OF MUSIC  סוכנת לניהול אמנים ובוקינג בארץ ובעולם, 

היום המשרד מתמקד בשיווק ויעוץ תוכן בשוק ההופעות הבינלאומיות המתארחות 
בארץ. 

פעילה חברתית במאבק לשיוויון זכויות וקידום האשה.

 נייד 054-6239308 
theparkrs@gmail.com מייל

אמיר חונגה יועץ אסטרטגי ומנטור
 Allcloud מנכ"ל חברת

צוות פיתוח
אריה סגל )דה ג׳ינייס( פיתוח IOS וראש צוות

מרי סגל פיתוח אנדרואיד
שי פולק פיתוח אנדרואיד
עיצוב גרפי נעמה קליימן

הקמה
ינואר 2016 - גיוס השקעה ראשונה שלב ה SEED ותחילת פיתוח.



WHY
ARE WE
HERE?



 
אף אחד לא אוהב לשלם דוחות

מתוך סקר בקרב 1,600 נהגים ונהגות בו נשאלו על התנהגות התשלום 
שלהן/ם לאחר קבלת דו"ח

נמצא כי קרוב ל 70% אינם משלמים את הדו"ח במועד התשלום
מסיבות: זמן, דרכי תשלום, שכחה, דיוור תועה )דואר ישראל(, אי ידיעה, 

דחייה מכוונת ועוד. כאשר כ 30% משלמים בזמן

קבלת נתוני חניה בזמן אמת מתוך יצירת קהילה אמינה. )הצגת שילוט/
המלצה על חניונים/מידע על הרחוב( 

שליטה בהוצאות – כפל קנס 

טכנולוגיה וחדשנות





THESOLUTION



PARKERS

אפליקציה חברתית/התנהגותית בתחום החניה שתאפשר ניהול דוחות חניה ותשלומים און ליין.

יצירת קהילת PARKERS המורכבת מנהגים ותושבים

קהילות חניה משותפות לשכונה/רחוב. 

שינוי התנהגותי באמצעות חברה שיתופית.

 PUSH קבלת מידע בזמן אמת אודות קבלת דוחות חניה מבוסס טכנולוגיית

התראות ותזכורות לתשלום לפני כפל קנס

מערכת תשלומים אונליין ידידותית 

PARKERS INTELLIGENCE – PARKERS FOR PARKERS -  מודיעין שיתופי

חוכמת רחוב – מידע הנאסף מהמשתמשים, המלצות הדיירים, צילום שלטי חניה 

גיימיפיקציה ותמריצים המניעים לפעולה )תשלום/שיתוף(







MUNICIPALITY
BENEFITS 



לעירייה יש הזדמנות להראות שפניה לתושבים ולמבקריה
למידה מהשטח

דאטה, דאטה, דאטה
מניעה/גביית חובות אבודים לעירייה – שכ"ט, הליכים משפטיים הוצאה לפועל וכו...

מנגנון גביה שיוצר cash flow לקופת העירייה
אינפורמציה בזמן אמת 

גישה לתשלום דוחות עבר/ היסטוריית דוחות
מבצעי תשלום/חיסול חובות

שקיפות מול התושב
חיבור לממשקי העירייה – כדוגמת אפליקציית הדיווחים של מוקד העירייה

פלטפורמה לשליחת הודעות בדבר חסימת רחובות/עבודות עירייה וכו



IN THE
FUTURE



פלטפורמת 
תשלומים 

רחבה
מטבע

מקומי / מטבע 
פרקרז

שיתוף חניות 
פרטיות 

ממשק לתיירים 
)שפות שונות, 
חברות השכרת 

רכב( 



WHEN
PARKERS
MEETS
THE MUNICIPALITY



חיבור למערכות העירייה
הגורם המתווך בין קהילת ה PARKERS לעירייה

גישה לנתונים ותשלומים והרשאה לגביה 
פיילוט חלוצי בשיתוף העירייה 

יציאה לדרך משותפת עם העירייה ולהוביל בחדשנות ובטכנולוגיה
שינוי פני העירייה לתושביה בתחום דוחות החניה



PARKERS

PARKERS

THANKYOU
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