ЮПАСС ООД е
иновативна
софтуерна компания,
разработваща
технологични
решения за
управление и
контрол на „умни“
градове и
дестинации .
Нашата технология има
за цел да създаде
единна платформа за
представяне и
продажба на услуги,
насочена към решаване
на общи проблеми за
местните жители и за
туристите.

Нашият фокус са
мобилни
приложения и
мобилни
разплащания за
смарт градска
мобилност и
„умен“ туризъм.

НАШАТА МИСИЯ
Да предложим технология за решаване на общи за
местните жители и туристите проблеми във всяка
дестинация, а именно:

СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

ПРИДВИЖВАНЕ
НАТОВАРЕНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИЯ
УСЛУГИ И ИЗЖИВЯВАНИЯ

Липса на информация в реално време и
предлагането на алтернативи
Проверени доставчици на услуги
Сигурност на плащанията

НАМАЛЕНА НАЛИЧНОСТ
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НАМИРАНЕ НА МЕСТА
ЗА ХРАНЕНЕ

ИЗЖИВЯВАНИЯ ОТ ТИПА
“ЖИВЕЙ КАТО МЕСТЕН”

БЪРЗО И СИГУРНО
ЗАПЛАЩАНЕ
СИГУРНОСТ И ДОВЕРИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

МЕСТЕН ЕЗИК И
ПУБЛИЧНА МАРКИРОВКА

ПРЕНАСЕЛВАНЕ
ЕНЕРГИЯ И ВОДА
ЗАМЪРСЯВАНЕ

Лесно и „умно“ придвижване

РЕЗЕРВИРАНЕ

САМОТА

За тази цел създадохме мобилна платформа, която обединява разнообразни услуги и доставчици на услуги с лесен и
удобен за крайните потребители достъп до информация и поръчка на услуги - с един клик.
Бранд име на платформата - URBO!

URBO

URBO – LIVE SMART

URBO е мобилна платформа за туристи и местни жители в
българските градове и курорти.

SMARTPASS SUNNY BEACH, е официалната мобилна
апликация на един от най-големите летни курорти в Източна
Европа - Слънчев бряг.

URBO Parking
•

•

DOWNLOAD FOR FREE

URBO Parking е официалното мобилно приложение за
заплащане на синя и зелена зона с банкова карта в София и
Бургас .
Приложението има над 10 000 тегления за по малко от 6 месеца

URBO – DARE TO LIVE!
Всичко за избраната дестинация в едно
приложение

Осмели се да изживееш момента, не губи време в
търсене

Insert or Drag & Drop Your Photo

Запази турове, атрaкции и билети за събития в
движение

Полезна и важна информация в реално време:
транспорт, развлечения, събития в градска среда
Insert or Drag & Drop Your Photo

Край на опашките за покупка на продукти и плащане
на услуги

Защитени мобилни плащания и надеждни доставчици
– без прозвъняване на билетни центрове или
отделяне на ценно време за получаване на билети

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО
ИНФО канал с актуални
новини и събития

Заплащане на входове
за атракции и такси за
турове

Плащане на паркинг в
градска зона

Интерактивна карта с локални
бизнеси и услуги

Билети за събития, shuttle,
транспорт

Бързо и лесно мобилно
плащане

ИНФО КАНАЛ

Новини – важно за града,
включително промени в
движението, градски ремонти,
регулация, климат
Описание на града – културни и
исторически обекти,
административни центрове,
инфраструктура и др.
Места за посещение – информация
за интересни места в града или
курорта, околности и
забележителности

Информация за събития – новини
за предстоящи събития в
околността, културен календар,
нотификации за last minute
продажба на билети и др.
Бизнес – информация за локалния
бизнес и услуги

Полезни връзки – спешни номера и
посолства

ТУРОВЕ, АТРАКЦИИ & СЪБИТИЯ

Лесен достъп до турове и
атракции от надеждни
доставчици; сигурно и диреткно
мобилно плащане на входове и
такси за атракции и турове
Информация за свободни места в
реално време
Търсене по вид, дата, час и цена
Отстъпки и last minute промоции

Първото мобилно приложение,
което позволява директна
покупка на билети за концерти,
театър, кино, спортни събития и
др., без необходимост от
последващи действия
Търсене на събития по вид, дата,
час и цена
Опция за резервации (за
определен вид събития)
Нотификации за last minute
продажба, отстъпки и промоции

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА
Интерактивна карта на бизнеса
Търсене по:
Локация
Вид на бизнеса/услугата
Име на бизнеса
Разстояние
Бърз достъп
информация
Бърз достъп
плащане

до
до

кратка/детайлна
директна

бизнес

резервация

или

Търсене по най-близка локация на услугата, която
представлява интерес

ПЛАЩАНЕ НА ПАРКИРАНЕ В ГРАДСКА ЗОНА

Мобилно плащане на паркинг чрез банкова карта или
ваучер
Плащане на реалната цена – без допълнителни такси
Функция за проследяване на локацията на ППС

Пакетно плащане до 2 и 4 часа
Еднократно попълване на данни и автоматично ползване
URBONIZER – карта с паркинг зони в града

Седмични и месечни репорти за паркиране; история на
плащанията

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

КАРТИ ЗА ОТСТЪПКА

ИСТОРИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА

ИЗБРАНИ/ЛЮБИМИ

РЕЙТИНГ

НОТИФИКАЦИИ

ПЛАТФОРМАТА
ЗА ВАШИЯ
БИЗНЕС
УПРАВЛЯВАЙТЕ
УМНО БИЗНЕСА
СИ С URBO

ПРЕДИМСТВА ЗА БИЗНЕСА
URBO MY BUSINESS е софтуерна платформа, която предоставя редица
предимства за собствениците на малки и средни бизнеси, включително:

Канал за
продажби

Таргетиран
маркетинг канал

Платформа за
управление на
бизнеса

Възможност за
растеж

УМНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС
ТАРГЕТИРАН МАРКЕТИНГ КАНАЛ

КАНАЛ ЗА ПРОДАЖБИ

Създаване на бизнес профил с възможност за качване на
снимков и видео материал

Канал за директна продажба на продукти и услуги в реално
време

Възможност за push нотификации към крайните клиенти за
промо кампании, предстоящи събития и др.; pop-up
нотификации по геолокация при наближаване на търговски
обект

Търговски отчети (дневни, месечни, годишни), бизнес анализи
и сегментация

Управление на репутацията – рейтингова система на бизнеса
Присъствие в интерактивната карта с информация за бизнеса

Новини и блог статии – допълнителен маркетингов и PR канал

ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
Първия по рода си back-end софтуер за цялостно управление
на събития и резервации в реално време, вкл. екскурзии,
транспорт и shuttle билети, пасове и билети за седящи места
Създаване на събития, анимиране, дизайн и персонализиране
на зали, вкл. сцени, столове, маси и щандове, определяне на
ценови зони и др.
Управление на резервациите и продажбите, управление на
заетостта

Рейтингова система, channel management, динамично
ценообразуване и др.
Облачно базиран MPOS, достъпен от смарт телефони и таблети
чрез интернет връзка

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАСТЕЖ
Достъп до силен дистрибуционен канал
Възможност за лесно и евтино таргетиране на клиенти,
ориентирани към покупка

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС

МОБИЛЕН POS И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОННИ
БИЛЕТИ В ТОЧКИТЕ НА ПРОДАЖБА
Облачно базиран MPOS, достъпен от смарт
телефони и таблети чрез интернет връзка
Продажба на билети на мястото на събитието
Всички видове плащания – в брой, с банкова карта
или онлайн
Достъп до данни за продадени билети, заетост и
разпределение
Управление на резервациите в реално време

РЕШЕНИЯ ЗА ФЕСТИВАЛИ И СЪБИТИЯ
ИНТЕРАКТИВНА
СХЕМА НА СЪБИТИЕ
И
Smart
ТЕРЕН
Paying

СОБСТВЕНА
РЕЗЕРВАЦИОННА
Smart
СИСТЕМА
Time

ДИГИТАЛНИ
КАРТИ ЗА
ОТСТЪПКИ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА PUSH
И POP-UP
НОТИФИКАЦИ ПО
ГЕОЛОКАЦИЯ

MPOS- ПРОДАЖБА
НА БИЛЕТИ И
ВХОДОВЕ НА МЯСТО

ПРОДАЖБА НА
ТЪРГОВСКИ
ПЛОЩИ

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
И ПРОПУСКВАТЕЛЕН
РЕЖИМ

ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ

THANK YOU!
ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА
+359 888 286 276
EKATERINA@URBOAPP.COM
URBOAPP.COM
ИННА ПЕТРОВА
+359 883 288 053
INNA@URBOAPP.COM
URBOAPP.COM

