
CSUMP
Corporate Sustainable Mobility Program



דמיינו עולם שבו 
...ה והעובדים שלך /את

לא תלויים במחירי דלק

לא תקועים שעות בפקקים בדרך לעבודה וממנה

לא מבזבזים זמן וכסף על חנייה

פולטים פחות מזהמים

מורידים משקל ומעלים את הכושר

בעבודה ובבית–מאושרים יותר ובריאים יותר 



?למה רק לחלום



...בואו נראה מה יש להרוויח 



....והזוכה הוא 

החברה זוכה בעובדים

מאושרים יותר

בריאים יותר

מעורבים יותר ויוזמים יותר

מזוהים ומזדהים יותר עם החברה

בעלי תפוקה גבוהה יותר משמעותית

חולים ונעדרים הרבה פחות

(מוכח מחקרית* )



•Umoמספקתone-stop solution   לחברות ואירגונים
ובתוך  , המעוניינים לשלב התניידות ירוקה לעבודה וממנה

משקיעים  , בריאים יותר, כך לקבל עובדים מאושרים יותר
.  יותר ונעדרים פחות

אנחנו מגיעים אל החברה  ; אנחנו לא מוכרים אופניים•
את  –יחד עם הנהלת החברה –כיועצים הבאים לבנות 

 Corporate)מדיניות ההתניידות הירוקה של החברה 
Cycling Policy)

Umo –Urban Mobility



:המדיניות כוללת רכיבים כמו

האם מספקים אופניים אינדיבידואליות פר עובד או שמקימים  •
corporate bike-share

?החברה או העובד; על חשבון מי האופניים•

האם וכיצד מתגמלים את העובדים הרוכבים•

בחירת פלטפורמת האופניים•

, מערכות חניה בטוחות: האם יש צורך בהקמת תשתיות לרוכבים•
מקלחות ומלתחות

האם ניתן לשלב בתוכנית עובדים שרוכבים על אופניים פרטיים•

Corporate Cycling Policy



: לדוגמא

נמצא ל"החי-רמתאיזורכל 

,  מ מתחנת רכבת האוניברסיטה"ק5-כ
;ברק-מ מתחנת רכבת בני"ק2-כ

דקות רכיבה נינוחה ומהנה  15-20
בשבילים הירוקים של פארק הירקון

בניית מסלולים



שנתיחודשישבועייומי

922 77₪ 19₪ 19₪ ₪חיסכון בדלק

2,304 192₪ 48₪ 48₪ ₪חיסכון הוצאות רכב

1,700 142₪ 35₪ 35.42₪ ₪חיסכון עלות חנייה

4,800 400₪ 100₪ 100₪ ₪עלייה בפיריון ותפוקה

CO2 ק'ג CO2 368.64 ק'ג CO2 30.72 ק'ג CO2 7.68 ק'ג 7.68 חיסכון פליטת מזהמים

4,800 400₪ 100₪ 100₪ ₪עלות תגמול יומי

1,100 92₪ 22.92₪ 4.58₪ ₪עלות אופניים

5,900 492₪ 122.92₪ 104.58₪ ₪סה"כ עלות

9,726 810₪ 203₪ 203₪ ₪סה"כ תועלת

3,826 319₪ 80₪ ₪סה"כ רווח / הפסד



עובד שרוכב לעבודה רק פעם אחת בשבוע על אופניים יכול לחסוך  
ליטר דלק ולמנוע פליטה מזהמת של מעל  13לחברה בכל חודש לפחות  

CO2)!!!( ג "ק30

עובדים שרוכבים רק פעם אחת בשבוע חוסכים לחברה מקום חנייה  5
אחד בחודש

,  עובדים שמגיעים לעבודה לאחר פעילות גופנית הם מאושרים יותר
–והפריון שלהם בעבודה עולה -!( ולכן נעדרים פחות)בריאים יותר 

מוכח מחקרית

זה חיסכון גדול ואף הכנסה גדולה יותר –חברה ירוקה זה לא רק תדמית 
עם הגידול בפריון העובדים

!שווה לזכור
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Group-ride to work

Web App.

After Sales on premise

Parkings

Bicycle Lease/Sharing Scheme

Showers

Monetary incentive

:מועסקים3,000סקרנו מעל 

:מוכנים לרכוב לעבודה לפחות פעם בשבוע אם73%



לחיסכון במשאבים ובעלויות

להגברת הפריון

להפוך את עובדיך למאושרים יותר

לבניית תדמית ירוקה

054-2222094–אייל 

eyalsanto@umo.mobi

צרו קשר ויחד נבנה תוכנית אופניים אירגונית


