LEGYÉL
PARTNER!
Építsük együtt a Balaton-felvidék
kerékpáros turizmusát!

Rólunk

A Balaton Bike Tour (BBT) projektet három, az outdoor-kalandokat vég nélkül szerető sportember hívta életre. A BBT célja, hogy az innovatív technológiával minél szélesebb rétegeket buzdítson a szabadidő természetben történő eltöltésére,
a mozgásra és a táj rejtett szépségeinek megismerésére.
A Balaton-felvidékhez közeli Veszprémben működő cégünk
tizenhét éves tapasztalattal rendelkezik a rekreációs sporttevékenységek szervezése terén. Sikeres vállalkozásunk, a
Sítanoda már több ezer ember számára segített közel kerülni
a havas sportokhoz. Csapatunk szakértelme, profi hozzáállása
minden résztvevő számára garantálja az élményeket.
A Balaton Bike Tour ugyanezt a szemléletet tükrözi minden
résztvevő számára egy új, de rohamosan terjedő közlekedési
eszközre, az e-bike-ra épülő programok formájában.

Új lehetőségek
nyomában

A turizmus átalakulóban van, szerkezetváltás zajlik.
Egyre nagyobb az igény, az aktív kikapcsolódást kínáló szolgáltatások, programok és az újszerű és fenntartható technológia iránt.
Az elérhető szolgáltatások színvonala egyelőre nagyon alacsony.

Élményközpontúság
Erre a hiányra nyújtanak megoldást a BBT rengeteg élményt kínáló szolgáltatásai, melynek keretében elektromos kerékpárokkal,
profi túravezetővel eddig ismeretlen, kalandos útvonalakon lehet

Innováció

megismerni a Balaton-felvidék legszebb arcát.
A Balaton-felvidék földrajzi adottságai, a hazai turizmusban betöltött szerepe, valamint az új technológiára, modern üzleti konst-

Fenntarthatóság

rukciókkal építő BBT lehetőséget jelent egy új, eddig nem látott
infrastruktúra- és szolgáltatás bővüléséhez.

eBike trend
Az elektromos rásegítéses kerékpárok terjedése az egyik
legerősebb trend a világ turizmusában.
Az e-kerékpárok olyan közönség számára hozzák el a kerékpározás nyújtotta élményt, melyek a hagyományos kétkerekűekkel nem tudnák ugyanezt megtapasztalni. A könnyen kezelhető, a használók igényeire szabható eszközök több változatban
érhetők el, maximálisan igazodva a helyszínhez, a mozgás intenzitásához.

A BBT
szolgáltatásai

●

Kalandos útvonalak

●

Prémium eBike flotta,

●

Profi túravezetők,

●

Határtalan kikapcsolódás
...a Balaton északi partján.

A BALATON BIKE TOUR csapata a Balaton-felvidéki
e-kerékpározás minden részletére kínál egyedülálló,
magas színvonalú szolgáltatást. Legyen szó egyéni
vagy csoportos túrázásról, céges csapatépítésről vagy
szálláshoz kapcsolt kiegészítő programlehetőségről,
profi csapatunk készen áll a megoldással.

eBike élménytúrák
vezetővel

eBike élmény
utalványok

eBike
kölcsönző hálózat

Céges programok
eBike-on

Miért érdemes
partnerré válnod?
Szolgáltatás
fejlesztés

Új vendégkör,
extra bevétel

Szezonhosszabbítás

Új üzleti
lehetőség

Környezetkímélő projekt

Közös
marketing

A BALATON BIKE TOUR egy rendkívül innovatív turisztikai szolgáltatást és üzletfejlesztési lehetőséget kínál a
turizmus résztvevőinek. Az e-kerékpárok elérhetősége
jelenleg még nagyon limitált.
A BBT eBike-flottája a szállásadókon és a vendéglátókon
keresztül találkozhat a széles közönséggel. Ez a turisztikában érdekelt vállalkozások számára új szolgáltatási-,
és üzleti irányokat nyithat.

Partnerhálózat

Hálózatban gondolkodunk,
partnereinket gondosan válogatjuk ki,
kizárólag olyan partnerekkel dolgozunk
akik hozzánk hasonlóan elkötelezettek
a minőségért.
Kik lehetnek partnerek?
●

Önkormányzatok

●

TDM-ek

●

Vendéglátóhelyek

●

Szálláshelyek

Üzleti
ajánlataink:
A BBT üzleti koncepciója többféle lehetőséget kínál, amelyekkel extra bevételre
tehetnek szert partnereink. A közös siker

eBike kölcsönzés,
közvetítés,
flottakihelyezés

BBT eBike
vezetett élménytúrák
közvetítése

Közös
„élménycsomagok”
kidolgozása, értékesítése

Online marketing
támogatás

záloga, hogy egymást segítve dolgozunk,
partnereink szolgáltatásait összekapcsolva a BBT szolgáltatásaival.
Olyan „élménycsomagokat” hozunk létre,
melyek így válnak igazán egyedivé és erős
ajánlattá.

Infrastruktúra
A színvonalas szolgáltatásnyújtáshoz elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra biztosítása.
Partnereinknek teljes körű megoldást kínálunk
ezen a területen is. Kiemelten fontosnak tartjuk,
hogy a partnerek a saját szolgáltatásukra fókuszálhassanak.
A BBT által nyújtott szolgáltatások értékesítése,
közvetítése, minimális extra erőforrást igényel.

Online foglalás,
fizetés és
adminisztráció

Flottakövetés és
menedzsment

Teljeskörű
flotta-karbantartás

BBT Help
szolgáltatás

Utazási iroda

Intergrálható funkciók:

2 bukósisak tárolása
kerékpáronként

RentBox

eBike kölcsönző pont és túraállomás

Konnektor és USB,
a személyes eszközök töltéséhez

ivókút (vízhálózat szükséges)
önkiszolgáló szervizállomás
publikus eBike töltőpont
kerékpármosó
Wc-mosdó

Zárható szekrény

publikus kerékpár parkoló
információs pont (térkép, szolgáltatók, stb..)

Kerékpár lezáró pont

Látványos megjelenés
Esztétikus fa burkolat kívül és belül

Gázrugós nyitás / zárás
Kulccsal zárható eBike töltő

Kerékpárkímélő stabil rögzítés a hajtókarnál

Elektromos szekrény

10 db eBike biztonságos tárolása és töltése

RentDock

Látványos megjelenés
Vendégbarát kiszolgálás

eBike kölcsönző pont

Elekrtomos hálozatra csatlakoztatható
Kerékpár lezáró pont

Könnyen szállítható, telepíthető
Online foglalás információ

Hajtókar védő kopóelem
Integrálható eBike töltő

Kerékpárkímélő stabil rögzítés a hajtókarnál

Szálcsiszolt, saválló talp

Sorolható, bővíthető (5-10-15 db)

+36 20 387 0714
info@balatonbiketour.com
Veszprém, Budapest út. 89/A

