




Musimy reagować na zmiany na rynku. Chcemy, żeby 
nasi kierowcy mieli pełny portfel zleceń w godzinach 
szczytu i poza godzinami szczytu. Chcemy przekonać 
do naszych usług nową grupę klientów, którzy do tej 
pory uważali, że taksówki są zbyt drogie. 

Dlatego w aplikacji wprowadzamy możliwość zamawiania 
kursów taxi samochodami hybrydowymi oraz przejazdów 
Mercedesami Vito, w których z góry wiesz, ile zapłacisz 
za przejazd. Zgodnie z przepisami prawa i zgodnie 
z oczekiwaniami klientów. Jesteśmy legalni. 

Klienci mogą teraz wybrać przez aplikację podróż 
taksówką z licencjonowanym kierowcą w samochodzie 
hybrydowym lub podróż czarnym Mercedesem 
z kierowcą bez licencji, zgodnie z przepisami prawa. 
Licencjonowani kierowcy, tak jak do tej pory, 
będą obsługiwali głównie klientów biznesowych.

W aplikacji odróżniamy usługi „Jadę taxi”  
oraz „Z góry wiem, ile zapłacę za przejazd”.  
Wprowadziliśmy pomarańczową identyfikację  
wizualną dla przejazdów Mercedesami.



chcemy, żeby zarabiali więcej

chcemy, żeby mieli więcej zleceń

chcemy, żeby mieli kontakt z technologią

chcemy, żeby jeździli jeszcze  
lepszymi samochodami

chcemy skrócić czas dojazdu  
do klientów



W tym i przyszłym roku powiększymy naszą flotę o ponad 
100 nowych samochodów hybrydowych i czarnych, 
eleganckich Mercedesów Vito w Warszawie, 
we Wrocławiu i w Trójmieście. 

Dlatego poszukujemy nowych kierowców. 
Proponujemy nowym kierowcom precyzyjną ścieżkę awansu. 
Pomożemy im uzyskać uprawnienia taxi, żeby mogli przesiąść 
się do samochodów hybrydowych. Zanim uzyskają uprawnienia 
będą prowadzić czarne Mercedesy.



CZY WIESZ, ŻE... 
Obsługujemy 100 tysięcy 
zleceń miesięcznie. 
Zaufało nam już 
ponad 3,2 mln klientów.

Nowe czasy i wyzwania konkurentów powodują,  
że musimy uruchomić marketing nowej generacji.  
Na świecie Gett, Juno, Lyft, Uber wydają miliardy na IT i marketing. 
My również idziemy w kierunku analizy danych 
i precyzyjnego docierania do klientów z reklamą. 



Oferujemy najlepsze, elastyczne warunki współpracy, pakiet medyczny dla wszystkich 
i szkolenia z techniki doskonalenia jazdy na torze wyścigowym dla naszych kierowców z licencją. 
Nasi kierowcy to nasi ambasadorzy, nasze wizytówki marki EcoCar.

Dla wszystkich aktualnych kierowców EcoCar, którzy zarekomendują pracę w EcoCar swojemu koledze 
lub swojej koleżance przygotowaliśmy premię w wysokości 1000 złotych za każdego zatrudnionego, 
który pozytywnie przejdzie proces naszej weryfikacji.



Jesteśmy w kontakcie! Dziękujemy Wam za waszą pracę!

WARSZAWA        +48 665 290 652

WROCŁAW            +48 539 931 119

TRÓJMIASTO       +48 539 931 124


