Zarabiaj na wynajmie aut
Dodaj nową usługę do swojej oferty

Co to jest BEEP?
BEEP to nowa aplikacja, która umożliwia Klientowi
wynajem samochodu dostępnego w jego okolicy.
Innowacyjny model działania to system łączący
dwa uzupełniające się obszary:
usługę BEEP.rent dla Klientów i sieć BEEP biznes dla przedsiębiorców.

rent

biznes

Pierwsza w Polsce
wypożyczalnia aut
bez własnej ﬂoty i
parkingów

sieć Partnerów
którzy udostępniają swoje
auta i/lub parkingi w
BEEP.rent

Internetowa mapa z systemem
rezerwacji

Nowe korzyści dla ﬁrm z branży moto
i horeca.

BEEP może być
rozszerzeniem oferty
Twojej ﬁrmy

CHMURA
SAMOCHODÓW
Innowacyjny biznes
o zasięgu ogólnopolskim.

WYPOŻYCZALNIA AUT
W KIESZENI
Biuro, dokumenty i całe know-how
w jednej aplikacji.

INWESTYCJA
Z POTENCJAŁEM
Szansa na proste wejście
do rosnącej branży rent-a-car.

Wykorzystaj innowacje
w swojej ﬁrmie.

Jedynym narzędziem, którego
potrzebujesz to nasza aplikacja
dla Partnerów BEEP Biznes.

APLIKACJA BEEP BIZNES

Wypożyczalnia aut w Twojej kieszeni
Pełny nadzór rezerwacji

Obsługa Klienta

obserwujesz popyt na swoje auto,
zarządzasz ceną

aplikacja prowadzi Cię przez każdy
proces wydania/odbioru auta krok
po kroku

Zarządzanie Punktem BEEP

System alertów

sam decydujesz
o godzinach otwarcia

na bieżąco kontrolujesz, co dzieje
się z Twoim autem

Zarządzanie ﬂotą

Własna strategia biznesowa

sam dodajesz
lub wyłączasz auta z systemu

sam ustalasz stawkę
za wynajem Twoich aut

Pełny wgląd
w dane ﬁnansowe

Kalendarz dostępności

otrzymujesz comiesięczne raporty
zarobków wraz z wypłatą

w każdej chwili możesz wpiąć/wypiąć
auto, włączyć/wyłączyć Punkt lub
zablokować wyjazd samochodu z
miasta

Dołącz do sieci BEEP
Biznes w dowolny sposób.

UDOSTĘPNIJ
WŁASNE AUTA NA
WYNAJEM
i zarabiaj na ich
wynajmie inwestując
w rozwijającą się branżę
rent-a-car

i / lub

PROWADŹ
PUNKT BEEP

i / lub

i zarabiaj na wydawaniu
i odbieraniu aut z całej
Polski na swoim
parkingu

SPRZEDAWAJ
NAJMY

i zarabiaj na prowizji od
każdej rezerwacji
dokonanej przez Twój
link partnerski

Wybierz jeden model współpracy lub łącz je i zarabiaj więcej.
Wybierz jeden model współpracy
TWOJE KORZYŚCI
lub łącz je i zarabiaj więcej.

Efekt BEEP dla Twojego
biznesu
NOWA USŁUGA
W TWOJEJ FIRMIE

WIĘCEJ KLIENTÓW
W TWOJEJ FIRMIE

Dodatkowe źródło dochodu
z wynajmu aut.

Efekt synergii:
wynajmujący korzystają
z Twoich usług.

PEWNA INWESTYCJA
NA NIEPEWNE CZASY

BEZPŁATNY MARKETING
INTERNETOWY

Średni zwrot z inwestycji w
samochód na wynajem w
BEEP wynosi 20-30% w skali
roku.

BEEP promuje Punkty
Partnerów w mediach, social
mediach, Google i na mapie
Aplikacji BEEP Rent.

Inwestuj w wynajem aut
Dla kogo?
Dla przedsiębiorców lub osób prywatnych
zainteresowanych dodatkowym źródłem dochodu, którzy:

➔
➔

są właścicielami samochodów
chcą zainwestować pieniądze
w zakup samochodu na wynajem

Inwestycja w wynajem aut
Czego oczekujemy od Ciebie?

UBEZPIECZENIA

SAMOCHODU
Auto nadaje się na wynajem BEEP, jeśli

Twój samochód musi posiadać:

➔

Jest sprawne

➔

Ważną polisę OC

➔

Posiada sprawną klimatyzację
i radio

➔

➔

Jest dostosowane do warunków
na drodze (opony letnie lub
zimowe)

Pakiet Assistance ważny w Polsce
(lub za granicą, jeśli zezwolisz na
użytkowanie auta także poza
granicami kraju)

➔

Ma odpowiednie wyposażenie:
apteczkę, trójkąt ostrzegawczy,
gaśnicę i kamizelkę.

➔

Ma ważne badania techniczne

➔

Ma dowód rejestracyjny

Jak troszczymy się
o Twoje auto?

➔ O samochód dbają nasi Partnerzy BEEP, którzy
zapewniają mu bezpieczny parking oraz czystość i
bieżącą kontrolę stanu technicznego.
➔ Załatwiamy konieczne naprawy i przeglądy
okresowe (do 1000 zł bez Twojej akceptacji)*
➔ Reagujemy w sytuacjach awaryjnych
(załatwiamy transport, naprawiamy)
*Współpracujemy z ogólnopolską siecią warsztatów Elit (http://www.elitpolska.pl/serwisy/),
która ma blisko 250 punktów w Polsce. Dajemy też wybór wykorzystania części oryginalnych
lub zamiennych.

Ty, dzięki dedykowanej aplikacji, możesz w każdej chwili
sprawdzić, ile kilometrów przejechał Twój samochód i,
oczywiście, ile na nim zarobiłeś.

Dlaczego warto inwestować
właśnie z nami?
W BEEP Twoje auto jest bezpieczne.
Partnerzy w całym kraju nadzorują na bieżąco jego
stan a serwis i naprawy zapewnia międzynarodowa
sieć warsztatów ELIT.

Wysoka stopa zwrotu z inwestycji - każde auto w
BEEP przynosi w skali roku zwrot na poziomie
20-30%.

Pełny outsourcing w kwestiach związanych z
wynajmem. To my zdobywamy dla Ciebie Klientów i
obsługujemy ich w trasie.

Natychmiastowy przychód
od 1000 do 5000 zł netto od pierwszego miesiąca

Szybkie wdrożenie i doradztwo ekspertów
1-godzinne spotkanie online wyjaśnia
wszystkie możliwości

Prowadź punkt BEEP
Dla kogo?
➔

Dla właścicieli ﬁrm, które chcą uzupełnić swoją
ofertę o usługę wynajmu samochodów.,

➔

Partnerem BEEP zostają zazwyczaj ﬁrmy
transportowe, wypożyczalnie, warsztaty czy myjnie
samochodowe, stacje benzynowe i biznesy z branży
HoReCa (hotele, restauracje, sklepy).

UWAGA: Nie musisz mieć samochodu, by prowadzić Punkt BEEP. Jeśli
jednak zdecydujesz się zarówno na inwestycję w samochód na wynajem
i prowadzenie Punktu jednocześnie, zarobisz nie tylko na wypożyczaniu
samochodów, ale otrzymasz także wynagrodzenie za pracę, którą
wykonuje kontaktując się z Klientem i dbając o auto. Od Ciebie zależy,
jak się zaangażujesz.

Prowadzenie punktu BEEP
Czego oczekujemy od Ciebie?

PARKINGU

➔

Możesz zostać Partnerem,

ZAANGAŻOWANIA

➔

jeśli dysponujesz
miejscem parkingowym
na min. 2-3 samochody

Jesteś gotowy, żeby sam
lub za pomocą
pracowników
wydać lub odebrać auto
Klientowi BEEP

➔

Potraﬁsz samodzielnie
utrzymać auto w dobrym
stanie technicznym i
czystości

➔

Chcesz prowadzić
dodatkową działalność
zarobkową
(obok swojego głównego
biznesu).

Jak wspieramy Cię
w prowadzeniu Punktu BEEP

Dołączając do sieci BEEP Biznes korzystasz z naszego
know-how i otrzymujesz dostęp do wsparcia
sprzedażowego.
➔ Udostępnimy Ci niezbędne materiały reklamowe
i handlowe: billboardy, ulotki.
➔ Wyposażymy w narzędzia marketingu online
(SEO, social media, wizytówki Google).
➔ Umożliwimy w pełni bezgotówkową obsługę
płatności.
➔ Uwzględnimy Cię w naszych regionalnych
i ogólnopolskich kampaniach reklamowych
kierowanych do konkretnych grup docelowych.
UWAGA: Jako Partner BEEP obsługujesz Klientów w zakresie wydawania
i odbierania aut, ale NIE JESTEŚ STRONĄ w sporach reklamacyjnych z Klientem
- tę odpowiedzialność bierzemy na siebie.

Dlaczego warto
prowadzić Punkt BEEP?
Dodatkowi klienci w Twojej
ﬁrmie. Wykorzystujesz efekt
synergii: wynajmujący, których
pozyskujemy korzystają z Twoich
usług.

PROSTE NARZĘDZIA
aplikacja do zarządzania parkingami i autami.
Nauczyliśmy się branży rent-a-car za Ciebie.
WŁASNE ZASADY
samodzielne decydowanie o zakresie współpracy.

BEZKOSZTOWE WEJŚCIE
żeby zacząć, wystarczy smartfon z dostępem do
internetu.
NATYCHMIASTOWY PRZYCHÓD
zaczynasz zarabiać już po miesiącu.
SZYBKIE WDROŻENIE
1-godzinne szkolenie online wyjaśnia wszystkie
możliwości.

Sprzedaż najmów
Dla kogo?
➔

Dla przedsiębiorców lub osób prywatnych
zainteresowanych dodatkowym źródłem dochodu,
którzy chcą aktywnie pozyskiwać Klientów dla
wypożyczalni beep.rent.

UWAGA: Nie musisz mieć samochodu, ani prowadzić Punktu BEEP, by
zarabiać na prowizji. Jeśli jednak zdecydujesz się na połączenie tych
korzyści, zarobisz najwięcej. Od Ciebie zależy, jak się zaangażujesz.

Sprzedaż najmów
Czego oczekujemy od Ciebie?

AKTYWNOŚĆ

➔ Umieść link partnerski* na swojej stronie
➔ Udostępniaj link partnerski w social mediach
➔ Wysyłaj link partnerski bezpośrednio
do zainteresowanych najmem
(mailem, smsem, itp)
➔ Możesz samodzielnie wprowadzać rezerwacje
w imieniu Klienta przez swój link partnerski.
*link partnerski, czyli adres naszej strony rezerwacyjnej uzupełniony o
Twój unikalny kod śledzący. Gdy ktoś wynajmie auto korzystając z
Twojego linku, zarejestruje to nasz system, a my wypłacimy Ci prowizję.

Jak wspieramy Cię
w prowadzeniu Punktu BEEP

Pomożemy Ci zarabiać na prowizji, udostępniając Ci:
➔ materiały marketingowe (banery, ulotki),
➔ graﬁki na strony internetowe i social media,
➔ gotowe treści postów na social media,
➔ kody rabatowe dla Twoich Klientów.

Zarobki BEEP BIZNES

Twoje zarobki są uzależnione od ceny
najmu, na którą składa się:
➔ stawka minimalna ustalana przez
właściciela auta.
➔ czas wynajmu (minimum 1 doba),
➔ liczba kilometrów przejechanych
przez Klienta.

Zarobki W BEEP - PRZYKŁAD
Właściciel auta ustala stawkę minimalną za dobowy
wynajem samochodu. Dla przykładu posłużymy się
konkretną kwotą.

Stawka dobowa w aplikacji

82 zł brutto
przy limicie 100 km/dobę

Zarobki W BEEP
BEEP nie pobiera prowizji od właściciela samochodu. Zamiast tego dolicza
marżę, w której zawierają się wynagrodzenie za prowadzenie Punktu
BEEP, prowizja od sprzedaży i wynagrodzenie dla BEEP.
Przy minimalnej stawce 82 zł brutto za dobę, kwoty dla 10-dniowego
najmu z limitem 100 km dla Klienta wynosi 1280 zł brutto, z czego 50 zł
brutto to stała opłata serwisowa (koszty niezależne od BEEP), pozostała
część rozkłada się następująco:

123 zł = 10% ceny
Za sprzedaż najmu

123 zł = 10% ceny
Za prowadzenie
Punktu BEEP

Cena wynajmu

1 230 zł
brutto
za 10 dni

159 zł = 13 % ceny
Wynagrodzenie
dla BEEP

10x stawka minimalna
824,1 zł = 67% ceny
Dla właściciela samochodu

Wykorzystując wszystkie możliwości zarabiania w BEEP możesz łącznie
zarobić nawet 87% z ostatecznej ceny każdego wynajmu samochodu.

Co mówią o nas Partnerzy?
Mirek Warocki
właściciel komisu VipCars.
Lokalizacja: Ruda Śląska, ul. Piaskowa 4
Model współpracy:
●
Wynajem własnych aut
●
Punkt BEEP
●
Sprzedaż najmów

Igor Kamiński i Maciej Patelak
właściciele ﬁrmy ubezpieczeniowej P&K Ubezpieczenia
Lokalizacja: Cypriana Kamila Norwida 2c
Model współpracy:
●
Wynajem własnych aut
●
Punkt BEEP
●
Sprzedaż najmów

Volodymyr Kulshenko
Inwestor indywidualny
Model współpracy:
●
Wynajem własnych aut
●
Sprzedaż najmów

Jak zacząć zarabiać z BEEP?

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ
wprowadź w systemie dane do weryﬁkacji

KROK 2

WYBIERZ MODEL WSPÓŁPRACY
nasi konsultanci przedstawią Ci wszystkie możliwości

KROK 3

PODPISZ UMOWĘ Z BEEP
i zacznij zarabiać na wynajmie aut

DOŁĄCZ DO BEEP biznes

KONTAKT
Arkadiusz Adamowicz
arkadiusz.adamowicz@beep.rent
+48 797 241 937

BEEP Rent Sp. z o.o.
ul. Wolności 39B
58-500 Jelenia Góra
NIP 899-285-92-95

