
Cyfrowy bilet  
podnoszący komfort  
pobytu Twojego gościa

Pełna kontrola  
i przejrzystość operacji  
zachodzących na parkingu

Rozwiązanie modułowe,  
dopasowane do  
indywidualnych potrzeb

Kompleksowy program 
do zarządzania  
przestrzenią parkingową

Przenieś je na wyższy poziom z NaviParking
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Doświadczenie  
Twojego gościa  
zaczyna się na parkingu

NaviParking Poland Sp. z o.o.
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Jesteśmy na Linkedin! linkedin

Skontaktujemy się z Tobą, aby wspólnie opracować  
najlepsze rozwiązanie dla Twojego parkingu. 

ZESKANUJ KOD QR I WYPEŁNIJ FORMULARZ

Chcesz dowiedzieć się więcej?

company/naviparking

Jak wygląda cyfrowe parkowanie?
WJAZD WYJAZD

LUB

Kamera wpuszcza  
każdego gościa na  
parking do osiągnięcia  
limitu miejsc

Gość wjeżdża na parking 
i parkuje na wybranym 
miejscu

Recepcja waliduje opłatę 
za parking gościom  
hotelowym zgodnie  
z ustalonymi zasadami

Klient rotacyjny  
uiszcza opłatę w aplikacji 
NaviPay i wyjeżdża  
bezobsługowo



Świadczymy usługi consultingowe w zakresie funkcjonowania 
parkingów. Doradzimy Ci, jak unowocześnić infrastrukturę  
parkingową, zoptymalizujemy wykorzystanie przestrzeni,  
a także wskażemy jakie elementy należy uwzględnić  
przy planowaniu budowy nowoczesnego parkingu.

Wiemy, że zarządzanie parkingiem w dniu wydarzenia  
odbywającego się na terenie hotelu jest dużym wyzwaniem. 
Nasze rozwiązanie daje Ci możliwość zaplanowania zapotrze-
bowania na miejsca parkingowe. Wystarczy, że podasz  
w systemie ilość aut jakich się spodziewasz w danym przedziale 
czasowym, dzięki czemu uczestnicy wydarzenia zyskają wjazd 
na parking za pomocą cyfrowego biletu. 

Digitalizacja parkingu to nie tylko wygoda, ale również możli-
wość generowania dodatkowych przychodów. Dzięki naszym 
rozwiązaniom możesz udostępnić osobom z zewnątrz swo-
je miejsca parkingowe i zarabiać na nich. Sam decydujesz ile 
miejsc chcesz zaoferować. Proces jest całkowicie bezpieczny  
i cyfrowy.  

Doświadczenie Twojego gościa zaczyna się na parkingu.  
Warto zatem zadbać o niego jeszcze bardziej. Cyfrowy bilet 
daje Twoim gościom możliwość rezerwacji miejsca parkingowe-
go na czas całego pobytu. Jedyne co muszą zrobić to wypełnić 
dane w formularzu - wygodne miejsce parkingowe będzie  
gotowe na ich przyjazd. 

Jeśli chcesz oferować na swoim parkingu ładowarki do aut  
elektrycznych, pomożemy Ci sprawnie przejść przez ten proces. 
Nasi specjaliści doradzą Ci w zakresie wdrożenia i udostępnie-
nia ładowarek do użytkowania, a także sposobu  
generowania z nich przychodów. 

CONSULTING WDROŻENIOWY OBSŁUGA EVENTÓW

MONETYZACJA

REZERWACJA PARKINGU  
DLA GOŚCI

PRZEJRZYSTE RAPORTY

ŁADOWARKI DO AUT  
ELEKTRYCZNYCH

Cyfrowy bilet to nowoczesne rozwiązanie, 
które zastępuje papierowy bilet parkingowy. 
Nie tylko podnosi komfort pobytu Twoich  
gości, ale także umożliwia Ci pełną kontrolę 
i przejrzystość operacji zachodzących  
na parkingu. 

Cyfrowy bilet  
dla komfortu Twoich gości

Dzięki naszemu systemowi otrzymujesz dostęp do szczegóło-
wych danych dotyczących funkcjonowania Twojego parkin-
gu. W raportach znajdziesz informacje o ilości dokonanych 
transakcji, generowanych przychodach czy obłożeniu parkingu 
w wybranym przedziale czasowym. Pełna przejrzystość danych 
pozwala na bardziej efektywne zarządzanie parkingiem. 

Rozwiązanie tańsze o 50% od ofert innych firm

Bezinwazyjna integracja z istniejącym systemem

Dedykowany system do zarządzania transakcjami 

Kamery zapisujące numery tablic rejestracyjnych

ZOBACZ, JAK PROSTE JEST  ZOBACZ, JAK PROSTE JEST  
PARKOWANIE I ŁADOWANIE Z NAVIPAYPARKOWANIE I ŁADOWANIE Z NAVIPAY



Co nas wyróżnia?
• Działamy globalnie od 2015 roku, nasze biura znajdują się w Polsce, 

Dubaju i Bahrajnie.
• Posiadamy własny software house, rozwijamy produkty bazując  

na doświadczeniach klientów.
• Oferujemy kompleksowy marketing dla realizowanych projektów, 

wzmacniając markę klienta.
• Zapewniamy dedykowanego account managera dla klientów  

biznesowych oraz customer support dla klientów indywidualnych.
• Wspieramy koncepcje smart cities i CSR, tworzymy rozwiązania 

dla osób z niepełnosprawnością.

Odwiedź  www.cyfrowyparking.pl i zobacz wszystkie nasze projekty

Nasze realizacje

Skontaktuj się z nami

Mövenpick JBR – Dubaj

Hampton by Hilton Mokotów

Novotel Warszawa Centrum

Mercure Warszawa Grand

Novotel Katowice Centrum

Centrum Zdrowia Dziecka

Chcesz, aby Twój parking był cyfrowy? Umów się na rozmowę z naszymi ekspertami. 

JACEK SIKORSKI
Head of Sales  
& Account Management

phone +48 789 330 262
envelope jacek.sikorski@naviparking.com

MACIEJ CICHOŃSKI 
Hospitality Director

phone + 48 502 470 675
envelope maciej.cichonski@naviparking.com

https://cyfrowyparking.pl/
mailto:jacek.sikorski@naviparking.com

