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מ 0-ל 100-בחמש שנים

 Moovitחצתה את רף  100מיליון המשתמשים
מציגה גידול של  100%בשנה .מכסה מעל  1,700ערים
ברחבי העולם .נבחרה על ידי אפל לאחת האפליקציות
הטובות ביותר של שנת 2017
ניר ארז ,מנכ"ל מוביט" :הכפלת מספר המשתמשים שלנו ל 100-מיליון ב-
 12החודשים האחרונים שמה את מוביט במסלול למיליארד משתמשים תוך
ארבע שנים"
 ,Moovitאפליקציית הניווט בתחבורה הציבורית המובילה בעולם מודיעה כי חצתה את רף 100
מיליון המשתמשים ,תוך כדי עלייה של  100%ב 12-החודשים האחרונים .האפליקציה זמינה במעל
 1,700ערים ב 79-מדינות ברחבי הגלובוס.
אבן הדרך הזו מביאה את מוביט קרוב יותר לחזון בו תתמוך בכל נסיעה עירונית ברחבי העולם,
תוך כדי הפיכת הנסיעה לחלקה יותר עבור הנוסעים ,לא משנה היכן הם נמצאים ובאיזו שפה הם
מדברים .כיום ,תומכת מוביט ב 44 -שפות שונות.
מוביט ,שנבחרה השבוע על ידי אפל לאחת מהאפליקציות הטובות של  ,2017לא רק מגדילה
משמעותית את בסיס המשתמשים שלה ,אלא גם עוזרת לעיריות ומטרופולינים ברחבי העולם
לשפר את עתיד התחבורה העירונית .השנה השיקה מוביט את ,Moovit Smart Transit Suite
הכוללת מגוון כלים ,המבוססים על הדאטה העצום שברשותה ,שיעזרו לעיריות ,ממשלות,
מתכננים וגופים עסקיים להתכונן טוב יותר לשינויי התחבורה בערים.
 Moovitמייצרת מדי יום יותר מחצי מיליארד נקודות מידע תחבורתי חדשות .מעל 200,000
עורכים לוקאליים מסייעים לשפר את מאגרי המידע באפליקציה .
"שנת  2017הייתה שנה חשובה עבור מוביט" אומר מנכ"ל מוביט ניר ארז" .הכפלת מספר
המשתמשים שלנו ל 100-מיליון תוך  12חודשים שמה את מוביט במסלול למיליארד משתמשים
תוך ארבע שנים .השנה גם השקנו את כלי הניתוח שלנו .מוביט שמה לעצמה מטרה להיות מרכז
העצבים של התחבורה העירונית העולמית ולספק לנוסעים בכל מקום חוויה פשוטה וחלקה של
התניידות".

אודות Moovit
 Moovitהיא החברה הגדולה ביותר בעולם לניתוח מידע תחבורתי והאפליקציה  #1לניווט
בתחבורה הציבורית .מוביט מפשטת את ההתניידות העירונית בכל רחבי העולם ועושה אותה
לנוחה וקלה מאי פעם.

על ידי שילוב מידע מרשויות מקומיות ,ממפעילי תחבורה ציבורית והמשתמשים עצמם ,מספקת
 Moovitתמונה מלאה בזמן אמת ,ועל ידי כך את המסלול הטוב ביותר ליעד .האפליקציה הוכרזה
ע"י גוגל כאפליקציית השנה בקטגוריית ״שירותים מקומיים״ ) (Localלשנת  2016ואחת
מאפליקציות השנה של אפל לשנת .2017
מוביט הושקה ב 2012-וחצתה את רף  100מיליון המשתמשים תוך חמש שנים .החברה מייצרת
יותר מ 500-מיליון נקודות מידע אנונימיות חדשות מדי יום הנוספות למאגר המידע הגדול ביותר
בעולם של נתוני תחבורה ציבורית.
איסוף הנתונים נעשה גם בעזרת קהילה של יותר מ 200,000 -עורכים מקומיים הנקראים "
 ."Moovitersעורכים אלה מסייעים למפות ולעדכן מידע תחבורתי מקומי שבלעדיהם ,מוביט לא
הייתה יכולה לספק .ה "Mooviters" -אחראים על  65%ממאות הערים שבהן מוביט פותחת את
השירות מדי שנה ,מה שהופך את האפליקציה לוויקיפדיה של התחבורה הציבורית.
 Moovitהיא חלוצה של גישת " .(Mobility as a Service" (MaaSהחברה מסייעת לאנשים
לשנות את הדרך שבה הם צורכים ניידות על ידי שילוב מלא של צורות אחרות של תחבורה כגון
שיתופי נסיעות ,השכרות רכב לטווח קצר ושירותי אופניים מקומיים ,לתוך היישום שלה.
בשנת  2017השיקה  Moovitאת  ,Moovit Smart Transit Suiteסדרה של מוצרים כדי לסייע
לערים ,ממשלות ומפעילי תחבורה לשפר את הניידות העירונית בערים שלהם Moovit .זמינה
בחינם ביותר מ  1,700-ערים ,ב  79-מדינות וניתן להשתמש בה ב  44-שפות .יותר מ  100-ערים
ואירועים גלובליים ,כולל אולימפיאדת  2016בריו דה ז'ניירו ,הפכו את  Moovitלאפליקציית
התחבורה הרשמית שלהם.

