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eCito: Galimybė ar miražas?1
“Kaip tai veiks?” sėdėdamas lėktuve ir grįždamas iš Ženevos į Vilnių galvojo Rolandas. Šveicarijoje
vyko keletas susitikimų su verslo konsultantais ir potencialiais partneriais, kuriuose buvo aptarti nauji
verslo modeliai. Jis ir verslo partneriai įžvelgė galimybę pristatyti dalinimosi automobiliu paslaugą2
Lietuvoje. Pasaulyje tokios kompanijos kaip Zipcar, Flexcar ir Student Car – ir tai tik keletas – leido
žmonėms būti mobiliems mieste be savo nuosavo automobilio.
Rolandas ir jo partneriai turėjo nuspręsti, kaip šią paslaugą įvesti Lietuvoje. Ar dalinimosi automobiliu
paslaugos verslo modelis tiks Lietuvos sostinėje Vilniuje; šalyje, kurioje tik 3,5 milijono gyventojų ir dar
pačiame ekonominės krizės įkarštyje? Ar reikėtų orientuotis į specifinį rinkos segmentą? Kaip
priderinti rinkodaros veiksmus prie specifinės Lietuvos klientų kultūros?
Įkūrėjai
Rolandas buvo įmonės Seven Entertainment Group atstovas. Lietuviška investicijų kompanija
sėkmingai įkūrė ir vystė naujus verslo modelius Lietuvoje. Pagrindinėsi kompanijos verslo sritys
nurodytos 1 priede. Kompanija siekė diversifikuoti savo verslą. Rolandas ir jo partneris Mindaugas
ilgą laiką sukosi automobilių versle ir turėjo verslo ryšių visame pasaulyje.
Būtent jų patirtis ir verslumo ugnelė, kartu su finansiniu užnugariu ir gerai sukurtu verslo modeliu
atrodė kaip geras pagrindas sėkmingam ateities verslui.

Dalinimosi automobiliu paslaugos verslo modelis
Dalijimosi automobiliu idėja atrodo labai paprasta iš pirmo žvilgsnio: kažkas nusiperka automobilį ir
kadangi automobilio nereikia visai dienai, jis tampa prieinamas trumpalaikės nuomos (1-5 val. per
dieną) pagrindais kitiems bendruomenės nariams. Bendruomenės nariai turi naudą iš to, jog jiems
nereikia pirkti automobilio, nereikia mokėti draudimo mokesčių, priežiūros ir parkavimo mokesčių.
Nuomininkai turi galimybę pasinaudoti mašina kada tik jiems reikia ir sumokėti už naudojimąsi pagal
naudojimo laiką ar nuvažiuotą atstumą, bei naudotis automobiliu kada tik jiems reikia, nors paprastai
išankstinė rezervacija yra privaloma. Po pasinaudojimo automobilis paliekamas nuolatinėje parkavimo
vietoje ar kitoje sutartoje vietoje (priklausomai nuo taisyklių) iš kurios jis gali būti paimtas ir
naudojamas kito bendruomenės nario. Kuo daugiau automobilių yra dalinimosi automobiliu fonde, tuo
didesnė tikimybė, kad automobilis bus prieinamas tuo metu, kai nariui jo reikia ir tuo patrauklesnis
nariams tampa šis tinklas.
Šis verslo modelis gimė 1987 m. Berlyne, Vokietijoje ir Liucernoje, Šveicarijoje. Į Šiaurės Ameriką
paslauga atėjo 1994 m. (Kvebeką)3. 2008 m. jau buvo 14 veikiančių programų Kanadoje ir 19
Jungtinėse Valstijose, jos jungė maždaug 319 000 dalinimosi automobiliu paslaugos bendruomenės
narių ir daugiau nei 7 500 automobilių. 17 dalijimosi automobiliu programų nebeveikia4.
Pasaulyje yra pavyzdžių, kai dalinimosi automobiliu paslauga veikia nekomerciniais pagrindais,
dažnai remiama savivaldybių. Šiaurės Amerikoje 71,4% dalinimosi automobiliu operacijų nebuvo
orientuotos į pelną. Nauda bendruomenei skaitlinga: automobilių konkrečioje vietovėje sumažėjimas
(nustatyta, kad efektyvus dalinimasis automobiliu gali sumažinti automobilių skaičių iki 47%5);
mažesnis parkavimo vietų poreikis ir mažesnė tarša. Vidutiniškai 15%-32% dalinimosi automobiliu
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bendruomenės narių parduoda savo nuosavus automobilius. Šios schemos labai išpopuliarėjo
miestuose, kuriuose yra universitetų, ir dideliuose miestuose, kuriuose pasiektas didelis automobilių
tankumas.
Komerciniais pagrindais veikianti dalinimosi automobiliu paslauga taip pat paplitusi pasaulyje.
Pavyzdžiui, 2008 m. liepos 1 d. duomenimis, Šiaurės Amerikoje, 26,3% operatorių buvo orientuoti į
pelną (penki iš 19), tai sudarė atitinkamai 74,1% visų naudojimosi paslauga bendruomenės narių ir
83% automobilių6.
Kada taptų tinklo nariu, pageidaujantis asmuo turi užsiregistruoti internete arba telefonu ir atlikti neilgą
tinkamumo dalyvauti programoje testą. Kad būtų priimtas, asmuo turi būti tam tikro amžiaus
(paprastai ne jaunesnis kaip 21-rių m.) ir turėti mažiausiai 2-3 metus vairavimo be eismo įvykių
patirties. Kai patikra baigiasi (tai gali užimti nuo kelių valandų iki kelių dienų), narys gauna automobilio
“raktą”, kuris paprastai yra kodas atrakinti automobilį ar kortelė. Automobilyje jie randa naudojimosi
taisykles, automobilio ataskaitą, kurią reikia užpildyti, ir kuro papildymo kortelę. Pagal tokią schema
paprastai 1 automobiliu naudojasi 38-50 narių.
Pagal šią schemą veikia keletas verslo modelių. Jie skiriasi parkavimo ir apmokėjimo procedūromis:
Nuomok - grąžink modelis.
Narys patikrina automobilio prieinamumą internete ir užsako automobilį konkrečioje parkavimo
vietoje. Toks užsakymas įpareigoja suvesti duomenis, kiek valandų automobilis bus
naudojamas ir įpareigoja narį palikti automobilį sutartu laiku toje pačioje vietoje, iš kurios jis
buvo paimtas.
Tokį modelį valdyti lengviausia. Operatorius nuomoja ribotą skaičių parkavimo vietų ir turi
tikslesnius duomenis apie kiekvieno automobilio buvimo vietą. Sėkmė priklauso nuo to, kiek
tiksliai įvertinama, iš kurios automobilio parkavimo vietos automobilių poreikis bus didesnis ar
mažesnis.
Modelis, kai automobilis parkuojamas paskirtose vietose.
Šis modelis panašus į pirmąjį, tik jis sudėtingesnis tuo, jog gali būti parkuojamas bet kurioje
vietoje, paskirtoje automobilio nuomotojo. Populiaru automobilį paimti miesto centre ir palikti oro
uoste. Toks modelis patogesnis klientui, bet operatoriui užkrauna didesnę riziką ir didesnius
kaštus. Logistikos planavimas tokiu atveju yra labiau komplikuotas, nes siekiama užtikrinti, kad
automobiliai būtų visose reikiamose vietose ir patenkintų paklausą.
Modelis, kai galima palikti automobilį bet kurioje vietoje.
Trečias modelis yra pažangiausias. Narys gali palikti automobilį kur tik nori apibrėžtose miesto
ribose. Kitas narys, norintis pasinaudoti automobiliu, gali rasti artimiausio automobilio buvimo
vietą internete. Po pasinaudojimo automobiliu, jis gali būti paliktas kitam nariui.
Kad tokia schema tinkamai veiktų, reikia didelio automobilių ir esamų bei potencialių vartotojų
tankumo. Dažnai ši schema reikalauja perskirstyti automobilius dienos bėgyje, kad būtų
patenkinta paklausa. Ši schema taip pat reikalauja susitarimų tarp operatoriaus ir vietinės
valdžios dėl automobilių parkavimo ir apmokestinimo.
Apmokėjimas už paslaugą gali būti atliktas įvairiais būdais. Registruoti vartotojai gali įsigyti kortelę,
kurioje yra iš anksto įmokėta tam tikra pinigų suma, kuri leidžia naudotis automobiliu už tą sumą.
Alternatyvus būdas - sumokėti banko pavedimu. Paskutinės naujovės įgalina susimokėti mobiliuoju
telefonu. Tokiu atveju tiek automobilio nuomos, tiek mobilaus ryšio operatoriai turi susitarti, kad
apmokėjimas už naudojimąsi automobiliu būtų įtrauktas į telefono sąskaitą.
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Dalinimosi automobiliu kainodara yra sudėtinga. Nedidelės įmokos už trumpalaikį naudojimąsi
automobiliu turi padengti labai aukštus pradinius kaštus: automobilio ir įrangos įsigijimo, rinkodaros,
operacijų kaštus. Operacijų kaštai apima klientų aptarnavimo kaštus, mašinos sekimo, interneto
tinklapio kūrimo ir palaikymo, automobilio aptarnavimo, draudimo, kuro ir automobilio parkavimo
kaštus.
Mokestis, kurį vartotojas sumoka, paprastai yra tiek mokestis už laiką, tiek mokestis už nuvažiuotą
atstumą, pavyzdžiui, viena valanda (ar pusvalandis) apima konkretų nemokamų kilometrų skaičių.
Papildomos valandos ir kilometrai apmokestinami papildomai. Kiti mokesčiai: vienkartinis registracijos
mokestis, narystės mokestis ir rezervacijos mokestis. Taip pat gali būti taikomos baudos už pavėluotą
mašinos grąžinimą ar užsakymų atšaukimą. Pasirinkta kainodara turi atitikti dvi taisykles: (1) būti
paprasta (2) turi aiškiai demonstruoti privalumus vartotojams kaštų prasme lyginant su taksi ar
nuosavo automobilio turėjimo kaštais.
Dalinimosi automobiliu paslaugos sėkmingiausiai veikė miestuose su gerai išplėtotu viešuoju
transportu iš miesto priemiesčių ar apylinkių į miesto centrą, kuriame parkavimas ribotas ar brangus,
pvz. Londone, Paryžiuje ir Bostone. Žmonės atvažiuoja iš gyvenamosios vietos į miesto centrą metro
ar tramvajumi, tačiau susisiekimas miesto centre nėra labai patogus. Jie sunkiai galėtų sau leisti
atvykti nuosavu automobiliu dėl labai aukštų mokesčių už parkavimą. Tokiu atveju jie nuomojasi
automobilį keletui valandų, jei jiems reikia susisiekti tik miesto ribose.
Pradinė rinka: Vilnius
Lietuvoje 2009 m. gyveno 3,349 mln. Gyventojų. Vilnius yra sostinė ir didžiausias Lietuvos miestas,
kuriame 2009 m. gyveno 546 733 gyventojai. Tačiau dienos metu į miestą atvyksta daugybė žmonių
iš aplinkinių miestų, ir gyventojų skaičius padidėja 100 000 - 120 0007. Vilniaus gyventojai sudaro
17% Lietuvos gyventojų, tačiau generuoja 25% BNP. Vilniaus teritorija užima 401 km2. Miestas greitai
auga kaip kultūros, politinis, švietimo ir verslo centras, kuriame koncentruojasi dauguma darbo vietų.
2009 m. Vilniuje buvo registruoti 321 944 automobiliai (viso Lietuvoje 1 558 450)8. Vidutinės Vilniaus
gyventojų pajamos buvo 2342 Lt9 su mokesčiais10.
Vilniuje yra patrauklus senamiestis, kuris įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Senamiestyje trūksta
parkavimo vietų, todėl jis perpildytas nepaisant aukštų parkavimo kainų. Vietiniai politikai nuolat
užsimena apie įvažiavimo į senamiestį apmokestinimą, tačiau ši diskusija vien per pastarąjį
dešimtmetį nutrūko bent keletą kartų be galutinio rezultato.
Vilniaus senamiestyje yra nemažai verslo centrų. Kiekvieną dieną ryte link miesto centro juda didelis
transporto srautas, o vakare jis juda atgal į gyvenamuosius rajonus. Kai kurie verslo centrai turi
parkavimo vietas, rezervuotas darbuotojams, o ne darbuotojams skirtos mokamos parkavimo vietos.
Nors parkavimo kainos Vilniaus centre yra ne tokios aukštos kaip Stokholme ar Londone, tačiau jos
vis tiek gali tapti nemenka finansine našta vietiniam biuro tarnautojui, kuriam tektų parkuoti automobilį
visai dienai ir kuris teuždirba dešimtadalį kolegos Londone atlyginimo.
Dauguma Vilniaus gyventojų (išskyrus tuos, kurie išgali gyventi centre), gyvena atokiau nuo centro.
Keletas daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų rajonų buvo pastatyti sovietmečiu, dar labiau nutolę 3-5
aukštų pastatai ir kotedžai buvo pastatyti nepriklausomybės metais ir yra laikomi labiau prestižine
gyvenama vietove, prieinama didesnes nei vidutines pajamas gaunantiems žmonėms. Nuosavi
gyvenamieji namai yra išsibarstę prestižiniuose Vilniaus rajonuose, šalia miesto centro, ar susitelkę
atskirais rajonais atokiau nuo miesto centro. Kai kurios ankstesnės kolektyvinių sodų teritorijos dabar
tapo senesnių ar naujų nuosavų namų rajonais. Bendra tendencija – labiau pasiturintys Vilniaus
gyventojai teikia pirmenybę gyvenimui privačiame name miesto prieigose, ar bute miesto centre.
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Viešąjį Vilniaus transportą sudaro autobusai, troleibusai ir maršrutiniai taksi, kurie kursuoja nustatytu
laiku nustatytais maršrutais. Miesto autobusai ir troleibusai teikia patogų susisiekimą
gyvenamuosiuose miesto rajonuose. Situacija sudėtingesnė tuose rajonuose, kurie įsikūrė palyginti
neseniai, arba yra labiau nutolę nuo miesto centro. Miesto transporto jungtys nepakankamos tarp kai
kurių rajonų, nes pagrindiniai maršrutai driekiasi miesto centro link, o ne aplink miestą. Vilnius
plečiasi, transporto spūsčių problema auga, todėl miesto valdžia siekia įvesti tramvajus. Tačiau šie
siūlymai susiduria su dalies gyventojų, ypač paveldosaugininkų, žaliųjų judėjimo ir politinių oponentų
pasipriešinimu, kuris jau beveik dešimtmetį kliudo idėjos įgyvendinimui. Metro įrengimui miestas
laikomas per mažu, nes tai ekonomiškai neatsipirktų.
Verta atkepti dėmesį į lietuvių santykį su nuosavu automobiliu. Sovietmečiu automobilio įsigijimas
buvo vienas svarbiausių įvykių šeimos gyvenime, demonstruojantis padėtį, gerovę, ilgalaikį šeimos
narių darbo indėlį. Sovietų gaminamas automobilis kainavo 3000-5000 rublių, o vidutinis atlyginimas
siekė 120 rublių per mėnesį. Paprastai pinigai buvo taupomi metus ar ištisus dešimtmečius, juos
kaupdavo dvi ar trys kartos (tėvai ir seneliai padėdavo anūkams). Buvo sunkiai įmanoma sutaupyti
reikiamą pinigų sumą be papildomo, dažnai nelegalaus, pajamų šaltinio. Be to, net ir sukaupus
reikiamą pinigų sumą, nebuvo įmanoma tiesiog nueiti į parduotuvę ir įsigyti automobilį. Automobilis
buvo deficitinė prekė, jų kiekis ribotas, tad tekdavo gauti leidimą automobiliui įsigyti. Žmonės
užsirašydavo į 3-5 metų eilę leidimui; tik patys įtakingiausi valdininkai galėjo paspartinti procesą. Po
nepriklausomybės atgavimo ir laisvosios rinkos įvedimo 1990 m., automobilio turėjimas, nepaisant
kainos, būklės ar statuso, liko įdomiu reliktu iki dabartinių laikų. Didelė ir brangi mašina nusako jos
savininko statusą. Prastesnė, sena ir pigi mašina rodo, kad savininkas bent jau kažką turi, o viešasis
transportas pasirenkamas, kai kitų variantų nebelieka.

Potencialūs dalinimosi automobiliu rinkos segmentai
Tarp individualių klientų studentai atrodo kaip potencialiausias segmentas. LR Statistikos
departamento duomenimis, 10 000 gyventojų teko 576 Lietuvos universitetuose ir kolegijose
studijuojantys studentai11. Studentai laikomi inovatyviais rinkos dalyviais, be to, jie jautrūs kainai, linkę
dalintis informacija, priklauso kartai, kuri neturi „privalu turėti mašiną“ požiūrio, tad turi nemažai
trumpalaikių priežasčių naudotis automobiliu. Komunikacijos kanalai su šia tiksline grupe yra lengvai
identifikuojami ir sąlyginai pigūs.
Kiti du segmentai - namų šeimininkės ir vidurinės grandies vadovai. Žinoma, buvo ir daugiau žmonių,
kurie nei vienam minėtam segmentui nepriklausė, bet potencialiai galėjo tapti paslaugos vartotojais.
Turistai buvo mažiau svarbus segmentas, bet į jį verta buvo nukreipti pastangas dėl galimybės
padidinti automobilių naudojimą. 2009 metais Vilniuje apsistojo 518 174 svečiai ir praleido viso 1 025
795 nakvynes mieste. Tai yra 21 % mažiau svečių ir 13,5 % mažiau mieste praleistų nakvynių nei
lyginant tą patį laikotarpį 2008 metais. 82 % svečių buvo iš užsienio: iš Lenkijos (18,5 %), Vokietijos
(10,4%), Rusijos (9.2%), Latvijos (6.5%), Baltarusijos (5,3%)12.
Dalinimosi automobiliu paslaugos alternatyvos
Visi potencialūs dalinimosi automobiliu paslaugos klientai turėjo alternatyvų.
Nuosavas automobilis. Vidutinis Lietuvos vairuotojas vairuoja 10-15 metų senumo automobilį. Plataus
automobilių pasirinkimo kainos svyruoja nuo 4000 iki 70000 Lt (nekalbėsime apie brangesnes
alternatyvas, nes tik labai maža gyventojų dalis gali pirkti brangius automobilius ir jie nepatenka į
tikslinę dalinimosi automobiliu rinką). Tarkime, vidutiniam metiniam 25000 km vairavimo atstumui
vairuotojas išleidžia 0,40 Lt/km benzinui arba 0,26 Lt/km dyzeliniam kurui13 (išlaidos stipriai priklauso
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nuo automobilio kuro ekonomijos). Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas paprastai svyruoja
tarp 180 ir 400 Lt per metus vairuotojų. Kasko draudimo kainos priklauso nuo automobilio vertės ir
svyruoja nuo 700 iki 2000 Lt per metus daugumai vairuotojų, vairuojančių senesnes nei 10 metų
mašinas. Remonto ir priežiūros kaštai skiriasi priklausomai nuo automobilio modelio, vairavimo
intensyvumo ir automobilio naujumo. Daug vairuotojų nurodo, jog išleidžia nuo 400 iki 1500 Lt per
metus įprastiems automobilio remonto ir priežiūros kaštams. Dyzelinių automobilių priežiūra 15-20 %
brangesnė už benzininių automobilių. Atskiras aspektas yra automobilių parkavimas. Dauguma
gyvenamųjų zonų turi ribotą nemokamo parkavimo vietų skaičių. Požeminio parkavimo ir saugojamų
aikštelių vietos nuomojamos vidutiniškai už 120 Lt per mėnesį.
Automobilio nuoma. Rinkoje yra daug nuomojamų automobilių ir nuomos kompanijų. Nuomojamų ir
lizinguojamų automobilių rinkos dydis ir pagrindiniai rinkos dalyviai pavaizduoti prieduose Nr. 2 ir Nr.
3. Lietuvoje automobilių nuomos rinka pasidalijo tarp didelių tarptautinių kompanijų vietinių atstovybių
ir vietinių rinkos žaidėjų. 5 didžiausi rinkos dalyviai užima 73% rinkos. Vidutinė kompaktinio
automobilio nuomos kaina svyruoja tarp 40 ir 170 Lt 24-ioms valandoms. Nuomojami automobiliai yra
apdrausti, vairuotojai atsakingi už žalą avarijos atveju nuo 1000 iki 2000 Lt. Dauguma nuomos
kompanijų siūlo papildomą 25-100 Lt (priklausomai nuo automobilio) mokestį, kuris avarijos atveju
sumažina vairuotojo riziką iki 0 Lt. Vairuotojas privalo grąžinti automobilį į tą pačią vietą, iš kur jis buvo
paimtas. Jei jis grąžinamas į kitą vietą, mokamas papildomas mokestis. Nemažai automobilių nuomos
kompanijų reikalauja palikti užstatą (1000 Lt) ar prašo kreditinės kortelės. Kuro pripildymas degalais
prieš grąžinant automobilį yra automobilį išsinuomojusio vairuotojo atsakomybė. Jei bakas
nepripildomas, mokamas papildomas mokestis. Daugelis kompanijų taip pat siūlo ilgalaikę nuomą,
nuo 1755 Lt (įskaitant PVM) per mėnesį.
2009 m. rudenį prasidėjusi krizė paveikė automobilių rinką, tiek nuomos, tiek lizingo. Pagal
kompanijos “Autotyrimai” tyrimo rezultatus, lizinguojamų automobilių apimtis 2009 m. Lietuvoje
sumažėjo 84%.
Didžiausi tarptautiniai rinkos dalyviai - Avis, Europcar, Sixt, Hertz, Budget valdo žinomus tarptautiniu
mastu ženklus ir daugiausiai aptarnauja turistus. Jų biurai įsikūrę oro uoste ar netoliese. Šios
kompanijos siūlo didelį automobilių asortimentą. Vietinės lietuviškos kompanijos, tokios kaip Autoūkis,
Autobanga, NM Baltic ir kitos skiriasi nuo konkurentų ne tik automobilių parku, bet ir paslaugų kokybe.
Jų siūlomų automobilių pasirinkimas – mažesnis, paslaugų kokybė – žemesnė nei tarptautinių
konkurentų, nors ir kainos 15-20% žemesnės.
Taksi paslaugos. Vilniuje veikia daug taksi kompanijų. Užsakant per dispečerį, 2009 m. taksi kaina
siekė 2 Lt už įsėdimą ir nuo 1,25 iki 1,6 Lt už nuvažiuotą kilometrą Vilniaus miesto ribose. Važiuoti už
miesto ribų kainuoja 30-50% daugiau. Jei į taksi įsėdama gatvėje ar parkavimo vietoje, kainos yra 30100% aukštesnės. Važiavimas naktį kainuoja vidutiniškai 50% daugiau. Taksi laukimo laikas priklauso
nuo to, į kurią vietą taksi iškviečiamas ir paprastai trunka nuo 5 iki 30 minučių. Švenčių ir renginių
metu laukimo laikas smarkiai pailgėja. Kainos už važiavimą taksi automobiliu, kuriame telpa daugiau
nei 4 keleiviai, padidėja iki 2 – 2,5 Lt už kilometrą. Vilnius nėra didelis mietas, įprastai važiavimo
atstumas mieste ar iki artimiausių miesto prieigų yra 10-25 km.
Naudojimasis viešuoju transportu. Viešojo transporto sistema Vilniuje išplėtota gerai. 2009 metais
darbo dieną 259 troleibusai ir 252 autobusai važiavo 19 troleibusų ir 67 autobusų maršrutais.
Savaitgalių metu šis skaičius sumažėja iki 124 troleibusų ir 120 autobusų. Vidutiniškai per dieną
troleibusai nuvažiuoja 53685 km ir perveža 313 130 keleivių. Autobusai nuvažiuoja 55857 km ir
perveža 275 380 kleivių. Vidutinis troleibuso greitis 18,5 km/val., vidutinis autobuso greitis 22
km/val14.
4 ir 5 priedai nurodo važiavimo autobusais ir troleibusais kainą. Be šių transporto priemonių, 34
maršrutais kursuoja ir privačių kompanijų mikroautobusai (nuo 8 iki 30 vietų). Šie maršrutai dažnu
atveju tokie patys kaip ir autobusų ar troleibusų. Mikroautobusai kursuoja piko valandomis nuo 6 iki 19

14

http://www.vilniustransport.lt/lt/pages/vezejai
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valandos, bilieto kaina 3 Lt už vienkartinį važiavimą bet kuria kryptimi. Bilietams netaikomos
nuolaidos, nėra nuolatinių bilietų.
Ankstyvieji žingsniai į rinką
2010 m. gegužę eCito pradėjo veiklą 5 parkavimo vietose su 10 automobilių (6 priedas). Šios vietos
buvo pasirinktos pagal tai, kur buvo įsikūrę verslo centrai su ne mažiau kaip 50 kompanijų. Buvo
nustatytas tikslas – mažiausiai 20 registruotų vartotojų automobiliui. Skaičiavimai parodė, kad
atsiperkamumas galėjo būti pasiektas, jei per dieną automobiliai naudojami 30 %. Užsienio
kompanijos paprastai pasiekdavo tokį panaudojimo rodiklį per pirmuosius 12-16 veiklos mėnesių.
2 parkavimo vietos buvo rezervuotos dideliame verslo centre „Green Hall“. Buvo pritraukti keli
pagrindiniai klientai, tarp jų ir „15 minučių“. Verta paminėti, kad „Green Hall“ verslo centras buvo
pozicionuojamas kaip „žaliasis“ ir siūlė įvairias privilegijas darbuotojams, kurie naudojasi „žaliuoju“
transportu ar kooperuojasi su kolegomis vykdami į darbą vienu automobiliu, tad eCito punktas prie šio
centro puikiai įsiliejo į bendrą koncepciją.
Kai buvo gauti visi automobiliai, prasidėjo intensyvūs pardavimai. Pradėjo veikti interneto svetainė.
Joje buvo patalpintos žinutės kompanijoms (priedas. Nr. 7) ir privatiems klientams (priedas. Nr. 8).
Buvo sukurti mokėjimo planai įmonėms (priedas. Nr. 9) ir privatiems klientams (priedas. Nr. 10).
Naujos paslaugos komunikacijos strategija
Rolandas ir jo verslo partneriai gerai žinojo dalinimosi automobiliu paslaugos modelį ir jo privalumus ir
trūkumus. Tačiau šios paslaugos komunikacija Lietuvos vartotojui reikalavo „tuščio lapo“ požiūrio.
Paslauga turėjo būti pristatyta trumpai, aiškiai, atsakant į daug klausimų ir taip šalinant pasipriešinimą.
Buvo pristatytas naujadaras lietuvių kalba, gautas tiesioginio vertimo būdu - „dalinimasis automobiliu“.
Jis nurodo paslaugos esmę.
Pirmasis svarstomas klausimas buvo pavadinimas ir vaizdinė informacija. Po keleto variantų
svarstymų, buvo patvirtintas pavadinimas „eCito“ (pav. Nr. 1). „e“ nurodė asmeninio kontakto
eliminavimą, nes vienintelis dalykas, kurio reikėjo klientui norint užsisakyti automobilį buvo interneto
ryšys. „Cito“ lotyniškai reiškia “greitas“. Netiesioginė asociacija su žodžiu „city“ atrodė kaip
papildomas privalumas.
Pav. 1 Patvirtintas prekės ženklas

“Būk judrus mieste tik interneto pagalba” – tai turėjo būti pagrindinė žinutė. Šūkis einantis šalia eCito
prekės ženklo buvo “Judėk miesto ritmu”. Vaizdinei ženklo daliai buvo pasirinktos ryškiai oranžinė ir
žalia spalvos. Oranžiniai animaciniai personažai turėjo vaizduoti tipines dalinimosi automobiliu
paslaugos situacijas ir paslaugos vartotojus (projektų vadovą, aktyvią moterį, verslininką) skelbimuose
(priedas. Nr. 11).
Rolandas nusprendė, kad pagrindinė tikslinė grupė bus verslo klientai. Šio sprendimo argumentai –
pigesnė ir aiškesnė komunikacija. Verslo klientai, lyginant su individualiais, labiau kliaujasi kaštų
skaičiavimais – tai buvo eCito stiprioji pusė. Buvo apskaičiuota, kad turėti automobilį kompanijai
(įskaitant pirkimą, lizingo kaštus, draudimą, remontą, degalus ir parkavimą) vidutiniškai kainuoja 1900
Lt per mėnesį, o naudotis eCito paslauga 8 valandas kiekvieną dieną kainuotų 1050 Lt per mėnesį
(jau neminint to, kad labiausiai tikėtina, jog automobiliu bus naudojamasi mažiau nei 8 valandas).
Priedas. Nr. 12 rodo kainų palyginimą (dalinimosi automobiliu paslauga lyginama su nuosavu
automobiliu).

7

Privalumai tampa akivaizdūs pridėjus tokius faktus kaip tai, jog nelieka visų su automobiliu susijusių
problemų, nėra įšaldomos apyvartinės lėšos, pagerėja įmonės automobilio naudojimo asmeniniams
tikslams kontrolė. Be to, buvo tikimasi, kad verslo klientai palaipsniui taps privačiais klientais ir taps
kompanijos “agentais” savo šeimose ir kitose socialinėse grupėse. Komunikacija buvo pradėta 2010
m. gegužę.
Pirminė komunikacija
Tikslaus pozicionavimo nebuvo. Privalumai buvo akivaizdūs, ir buvo tikimasi, kad naujų klientų
pritrauks asmeninis pardavimas ir gera naujų klientų patirtis. Svarbus veiksnys buvo rasti patogias
vietas automobiliams ir užtikrinti, kad paklausos svyravimai dienos ir savaitės bėgyje nesukeltų
nepatogumų klientams.
2010 m. birželį buvo pradėti tiesioginio pardavimo veiksmai verslo klientams. Rolandas ir jo kolegos
aplankė verslo centruose įsikūrusias kompanijas ir tiesiogiai kontaktavo su verslų savininkais. Kaip
parodė patirtis, verslo savininkams sprendimui priimti reikėjo mažiausiai 3 pardavimo susitikimų.
Verslo rinkai buvo taikytos ir masinės komunikacijos priemonės. 2010 m. gegužę eCito dalyvavo
automobilių lenktynėse ir organizavo bandomąjį važiavimą žurnalistams (didžiąją dalį sudarė verslo
žurnalistai). Spaudos konferencija sulaukė didelio dėmesio. Paslauga buvo pristatyta kaip užpildanti
trūkstamą transporto paslaugų spragą. Ji taip pat buvo palyginta su analogiškomis paslaugomis
didžiuosiuose pasaulio miestuose. Įkūrėjai buvo pristatyti kaip inovatyvūs entrepreneriai. Buvo
paliestos tokios temos kaip ekologinis paslaugos aspektas ir galimybė sumažinti transporto srautus
miesto centre. Buvo aptarta ir klientų gaunama nauda: tai nebrangi ir patogi 24/7 paslauga.
Nuo 2010 m. gegužės iki 2010 sausio daugiau kaip 30 straipsnių ir pranešimų spaudai buvo
išspausdinti verslo spaudoje. Kai kurie jų pasirodė pagrindiniuose leidiniuose: dienraštyje “Lietuvos
Rytas”, “Respublika”, “Verslo žinios”, “15 minučių”. Daug interneto portalų publikavo naujieną apie
eCito savo tinklapiuose ar arba diskutuojama apie šią paslaugą forumuose. Buvo naudojamas
Facebook ir tinklaraščiai.
Kiekvienas pranešimas spaudai ar straipsnis akcentavo skirtingą temą. Pirmiausiai buvo pristatyta
pati paslauga, akcentuojant naudą vartotojui. Vėlesni pranešimai spaudai akcentavo naujas
automobilių vietas, automobilius ar buvo nukreipti į naujus rinkos segmentus (studentus). Rudenį
pranešimai spaudai skambėjo optimistiškai: “nauja paslauga Lietuvoje sutikta palankiai”. TV programa
“Ekovizija” rodė “eCito” kaip žingsnį link labiau ekologiško miesto. 2010 m. spalį eCito dalyvavo
“Vilnius CO2 Green Drive” parade, kuris skelbė eko idėjas, ir laimėjo “žaliąsias” lenktynes.
2010 m. viename prestižiškiausių moteriškų žurnalų “Laima” pasirodė fotosesija, kurioje du eCito
automobiliai buvo panaudoti „iškylos“ fonui.
Masinės komunikacijos priemonių (plakatai, skrajutės) tikslas buvo pavaizduoti tipinius paslaugos
naudotojų segmentus ir tipines naudojimosi paslauga situacijas, akcentuojant patogumą, kaštus ir
laiką. Komunikacijoje sunku buvo aptikti konkretų pozicionavimo tašką. Nors tai galėtų atrodyti kaip
klaida, toks sprendimas buvo priimtas apgalvotai. Paaiškėjo, kad pozicionavimo žinutė, jog tokia
paslauga gali tapti alternatyva automobiliui, Lietuvoje bus priimama sunkiai. Dauguma asmenų
galvoja, kad jiems tiesiog privalu turėti mašiną. Tai ne tik transporto priemonė, bet ir statuso bei
pasiekimų ženklas. Kiti galimi pozicionavimo variantai, kaip “antrojo automobilio alternatyva”, “taksi
alternatyva”, “automobilio nuomos alternatyva”, atrodė vienodai geri ar blogi, todėl buvo nutarta
palaukti ir stebėti, kuri kategorija geriausiai įsitvirtins vartotojų mintyse.
Ankstyvieji rezultatai
Po keleto mėnesių rezultatai sunkiai siekė 50% planuotų pardavimų, nors rinkodaros komunikacija ir
gausėjo (buvo tikimasi, kad esami vartotojai ir vairuojamos mašinos taip pat bus sklaidos kanalai).
Pardavimų rezultatai parodė, kad studentų buvo beveik 0%, verslo klientai sudarė 50%, individualūs
vartotojai taip pat 50% (nemažai jų buvo girdėję apie eCito paslaugas darbovietėse, nes kompanijos
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naudojosi eCito paslauga). 2011 m. sausio mėn. skaičiavimai parodė, kad reikia mažiausiai dar 10ties mėnesių pasiekti nenuostolingumo lūžio tašką. Vidutinis automobilių panaudojimo lygis buvo
20%. Vidutinė naudojimosi automobiliu trukmė vienam vartotojui buvo 2 valandos, vidutinis atstumas
– 15 km.
Gilesnės įžvalgos
Suvokimas, kad jie nesupranta vartotojų elgsenos ir nuostatų erzino Rolandą ir Mindaugą. Siekdami
geriau suprasti potencialius klientus, jie 2010 m. antroje pusėje su rinkos tyrimų bendrove organizavo
fokus grupių tyrimą. Jo rezultatai atskleidė, kad yra nemažai problemų, tačiau nepasufleravo aiškių
sprendimų.
Pirmiausia, pats terminas “dalinimasis automobiliu” stipriau atspindi verslo, o ne vartotojo poziciją.
Lietuvos vartotojams nepatiko dalinimosi idėja. Taip, automobilio jiems reikia. Taip, jie galėtų mokėti
už trumpalaikę nuomą. Taip, idėja atrodė suprantama. Bet dalinimasis nėra tai, ką žmonės Lietuvoje
mėgsta labiausiai.
Dauguma klientų neatpažino konkrečių situacijų, kuriose pasitarnautų ši paslauga, ar ypatingų
privalumų, kuriuos siūlė būtent eCito. Jie niekada nesvarstytų nuosavo automobilio atsisakymo tam,
kad galėtų nuolat naudotis eCito paslaugomis. Viena priežasčių – tipiškas lietuviškas “privalau turėti
mašiną” požiūris. Kita priežastis yra dažna ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje: žmonės
neskaičiuoja visų automobilio išlaidų, jie neskaičiuoja kiek kainuoja nuvažiuotas kilometras, negalvoja,
kiek iš tiesų jie naudoja automobilį - tiesiog laiko jį garaže.
Dar daugiau, vartotojai nenoriai svarstytų eCito paslaugas tokiose situacijose, kai jie lieka be savo
automobilio (avarija, remontas, paskolinimas). Klientai greičiau eCito matytų kaip viešojo transporto
alternatyvą, tačiau palyginus kaštus eCito aiškiai pralaimėtų.
Moterys, ypač vyresnės nei 40 metų, bijo vairuoti ne nuosavą automobilį dėl įsivaizduojamų techninių
vairavimo skirtumų ir galimos žalos padarymo. Daug moterų vairuoja automobilius automatine greičių
pavara, o eCito Fiat automobiliai buvo mechaniniai.
Geras laiko planavimas, kuris būtinas norint naudotis dalinimosi automobiliu paslauga, klientams taip
pat atrodo kaip trūkumas. Viena klientė netgi prasitarė, kad ji bijo, jog mašina automatiškai sustos
pasibaigus rezervacijos laikui, jei ji pavėluos mašiną grąžinti. Nedidelis nustatytų automobilių palikimo
taškų skaičius riboja patogumą ir lankstumą. Netgi visame pasaulyje taikoma vienoda registracijos
procedūra klientams atrodo ilga ir sudėtinga.
Verslo klientai nurodė kitus svarstymo vertus klausimus. Dauguma verslų neatlieka nuolatinių kaštų ir
alternatyvų perskaičiavimų, tad reikalinga labai tiesioginė ir įtikinama komunikacija su sprendimą
priimančiais asmenimis. Daugelis kompanijų turi arba savo automobilius, arba lizinginius
įsipareigojimus ateinantiems 3-5 metams, taigi, jie svarstytų eCito pasiūlymą nebent ateityje, o tuo
metu dabartinis mašinų parkas jau bus pasenęs. Gali skambėti keistai, bet nemažai organizacijų
Lietuvoje reikalauja, kad darbuotojai turėtų nuosavus automobilius verslo reikalams tvarkyti, už tai
siūlydamos tik nedidelės išlaidų dalies kompensavimą. Jos laiko automobilio turėjimą kaip savaime
suprantamu įsipareigojimu, norint turėti tam tikrą darbą.
Paaiškėjo, kad daug potencialių klientų nesupranta, kad eCito komunikacija yra eCito paslaugos
komunikacija, o ne kitos prekės ar paslaugos reklama. Kai kurie galvojo, kad gražus spalvingas Fiat
Punto automobilis su šūkiu „Judėk miesto ritmu“ yra paties Fiat Punto reklama. Kiti sakė, kad jie buvo
tikri, jog tai „Cido“, populiaraus sulčių prekės ženklo reklama. Dalis respondentų nurodė, jog jie buvo
įsitikinę, kad tai kažkaip susiję su „Cityservice“, įmone, kuri teikia pastatų priežiūros paslaugas
Vilniuje. Nė viena iš šių asociacijų nebuvo naudinga eCito.
Tačiau keletas galimybių visgi išryškėjo. Pirmiausia, buvo būtina, kad eCito įsitvirtintų kaip atskira
nuolat, o ne tik atitiktinai naudojamos paslaugos kategorija. Buvo identifikuotos papildomos
potencialaus paslaugos vartojimo situacijos. Paaiškėjo, kad dalinimosi automobiliu paslauga turėtų
potencialią rinką greta automobilių pardavėjų ar garantinio serviso centrų, kur žmonės atvyksta ir
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palieka savo mašinas remontui. Naktiniam automobilio naudojimui galėtų būti taikomos specialios
kainos, tokiu būdu būtų pritraukti papildomi rinkos segmentai – norintys atvykti automobiliu iš darbo,
parkuoti jį šalia namų ir vėl vykti į darbą ryte. Išmaniesiems telefonams galėtų būti sukurta eCito
registracijos programėlė. Viešbučiai ir sporto klubai galėtų būti nedidelės, bet stabilios nišinės rinkos.

Klausimai diskusijai:
1. Kokie yra potencialūs šios paslaugos vartotojų segmentai Vilniuje? Kam ši paslauga būtų
naudingiausia?
2. Didžiausias iššūkis buvo paskatinti vartotojus registruotis pirmą kartą ir išbandyti paslaugą.
Kokie privalumai, iš savininkų pozicijos, turėtų būti išskirti vartotojams? Trumpai, aiškiai ir
tiesiai tikslinei rinkai?
3. Kaip pasiekti segmentus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo panašūs pagal charakteristikas, bet
yra gana skirtingi, kai siekiama paaiškinti skirtingas naudojimosi paslauga situacijas, motyvus
ir priežastis naudotis paslauga?
4. Koks pozicionavimo teiginys turėtų būti naudojamas kiekvienam tiksliniam segmentui? Ar
įmanoma naudoti tą patį pozicionavimo teiginį keletui segmentų? Jei taip, pagrįskite.

10

Priedas Nr. 1: "Seven entertainment group" veiklos grupės







Siemens Arena, didžiausia šou arena Lietuvoje (12500 lankytojų) ;
“Panevėžio arena”, penkta pagal dydį arena Lietuvoje (7000 lankytojų);
“SEVEN Live”, vienas didžiausių koncertų ir šou organizatorių Baltijos šalyse;
“Tiketa” , antrasis pagal dydį bilietų pardavėjas Lietuvoje;
“Teatrai.lt”, informatyviausias interneto projektas teatrui ir kultūrai Lietuvoje.

PriedasNr. 2: Nuomojamų ir lizinguojąmų automobilių Lietuvoje rinkos dinamika 2005-2009 m.

Metai

2005

2006

2007

2008

2009

Rinkos dydis mln Lt.

20,39

25,47

62,76

92,96

41,6

Prieaugis%

-

24,9

146,4

46,6

-55,2

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Priedas Nr. 3: Automobilių nuomos rinkos dalyvių užimama rinkos dalis, %
New car rent; 8

Autobest; 4
Avis; 25

Budget; 8

NM autobaltic; 4
Autobanga; 3
Europcar; 17

Hertz; 10

Autoūkis; 10

Sixt; 11

Šaltinis: Lietuvos registrų centras
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Priedas Nr. 4: Viešojo transporto bilietų kaina
Bilietų tipai ir kaina litais
Vienkartinis bilietas

Mėnesio bilietas (30 dienų)

Keleiviai
Kioskuose

Troleibuse
arba
autobuse

Troleibusui

Autobusui

Toleibusui ir
autobusui

1.

Moksleiviai ir dieninio skyriaus studentai

1,00

1,25

17,00

17,00

22,00

2.

Pensininkai iki 80 metų

1,00

1,25

42,50

42,50

55,00

3.

Asmenys su nedideliu neįgalumu, 1940-1990
pasipriešinimo kovų dalyviai, nukentėję per
1991 m. Sovietų agresiją.

1,00

1,25

42,50

42,50

55,00

4.

Neįgalūs asmenys ir asmenys virš 80 metų.

0,40

-

17,00

17,00

22,00

5.

Kiti

75,00

75,00

100

2,00

2,50
85,00

85,00

110,00

Darbo dienomis
Savaitgaliais

6.

Naktį

3,00

Priedas Nr. 5: Troleibusų ir autobusų bilietų kainos
Kaina

Su 50% nuolaida

Su 80% nuolaida

1 diena (24 val.)

13 Lt

6,50 Lt

2,60 Lt

3 dienos (72 val.)

23 Lt

11,50 Lt

4,60 Lt

10 dienų (240 val.)

46 Lt

23 Lt

9,20 Lt
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Priedas Nr. 6:“eCito” punktai

Priedas Nr. 7: Komunikacija verslui
Kodėl eCito yra geriausias sprendimas jums?
„eCito“ dalinimosi automobiliu paslaugos (angl. car sharing) skirtos visoms įmonėms, nesvarbu, kokio dydžio jos
yra ir nepriklausomai nuo to, kokias paslaugas jos teikia. Svarstote, ar „eCito“ geriausias sprendimas Jūsų
organizacijai? Jei Jūsų bendrovė neturi savo automobilių, tačiau nori džiaugtis nevaržoma judėjimo laisve arba
siekia optimizuoti savo automobilių parko valdymą, mūsų atsakymas – „Taip!“.
Įvertinę įmonės darbuotojų poreikį galėsite pasirinkti geriausiai Jūsų įmonei tinkančius „eCito“ kelionės išlaidų
planus.
eCito“ leis Jums pamiršti:
išlaidas išperkamajai automobilio nuomai;
išlaidas kurui;
išlaidas draudimui ir techniniam aptarnavimui. Viskuo pasirūpins „eCito“ komanda.
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Siekiate didesnio efektyvumo? Planuokite ir mažinkite išlaidas automobiliui su „eCito“!

Priedas Nr. 8: Komunikacija individualiems vartotojams:
eCito tai sumanus, ekonomiškas ir ekologiškas būdas vairuoti.
Dalinimasis automobiliu (angl. „car sharing“) – tai nevaržoma judėjimo laisvė, užtikrinama neturint nuosavo
automobilio.
„eCito“ pasirūpins, kad:
Jūsų vairuojamo automobilio bakas visuomet būtų pilnas;
Jums nereikėtų rūpintis draudimu;
Galėtumėte pamiršti rūpesčius, susijusius su automobilio remontu;
Jums nereikėtų imti paskolos automobilio įsigijimui.
Naudotis „eCito“ gali kiekvienas:
ši paslauga suteikia galimybę turėti automobilį tada, kai jo reikia, važiuoti ten, kur reikia ir tiek laiko, kiek reikia;
„eCito“ automobiliai „Fiat 500“ – ekonomiški ir ekologiški;
automobiliu galima naudotis ir labai trumpą laiką, pavyzdžiui, valandą;
Jūsų automobilis remontuojamas? „eCito“ – puiki išeitis;
„eCito“ tinka kelionėms į kitus miestus ir pačiame mieste, pavyzdžiui, norint jį aprodyti svečiams;
tai puikus sprendimas neturintiems nuosavo automobilio, tačiau norintiems skubiai sutvarkyti reikalus kitoje
miesto dalyje.
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Šaltinis: http://www.ecito.lt/lt/verslui
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Priedas Nr. 9: “eCito” dalinimosi automobiliu įkainiai verslo klientams
Vienkartiniai mokesčiai
 Registracijos mokestis 29 Lt.
 Kortelės išdavimo mokestis: 19 Lt.
Kaina litais
1 val. kaina (8-18)
1 val. kaina (18-8 k)
Darbo dieną (8-18)

Kilometro kaina litais

Nemokami km*

0.66
0.66

10
0

12
4.35
84

0.36

50

24 val.
109
0.36
Savaitgalis (Penktadienis –
249
0.36
Pirmadienis)
(18-8)
* už kiekvieną nuomos valandą vairuotojui suteikiama tiek nemokamų kilometrų.

50
100

Priedas Nr. 10:“eCito” dalinimosi automobiliu įkainiai privatiems klientams ir studentams
Planai
Pradžia
Nuolaida už valandą

-

Premium 50**

Premium 100**

Premium 200**

10%

15%

20%

Išankstinis mokestis, kurį
50 Lt.
100 Lt.
galima išnaudoti per mėnesį
Neišnaudota dalis gali būti
1 mėn.
1 mėn.
perkelta tiek mėnesių
Mokestis metams
50 Lt.
Registracijos mokestis
29 Lt.
29 Lt.
29 Lt.
1 val. kaina (8-18 )*
12 Lt.
10.8 Lt.
10.2 Lt.
1 val. kaina (18-8 )
4.35 Lt.
3.92 Lt.
3.7 Lt.
Kaina 1 km.
0.66 Lt.
0.66 Lt.
0.66 Lt.
Degalai ir draudimas įskaičiuoti
Taip
Taip
Taip
* už kiekvieną nuomos valandą vairuotojui suteikiama tiek nemokamų kilometrų.
** išankstiniai mokėjimo planai su 50, 100 arba 200 Lt. Suteikia papildomų nuolaidų.

Diena (8-18)
para
Savaitgalis (Penktadienis
pirmadienis)
(18-8)

200 Lt.
2 mėn.

29 Lt.
9.6 Lt.
3.48 Lt.
0.66 Lt.
Taip

Price (in Lt.)

Price per km (in Lt.)

Free km*

84
109
249

0.36
0.36
0.36

50
50
100
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Priedas Nr. 11: Vienas iš “eCito” reklaminių skelbimų

15

Priedas Nr. 12: Kaštų palyginimas verslo klientams: “eCito“ paslaugos ir kompanijos nuosavas automobilis
1 val. kaina

1 val. kaina

Registracijos mokestis

Mokestis
individuali
ni
vairuotojui

8.00 - 18.00

18.00 - 8.00

75.00 Lt

40.00 Lt

12.00 Lt

4.35 Lt

Km kaina

0.66 Lt

10 darbuotojų kompanija

Įmonė naudoja

5

automobilius.
Kiekvieno automobilio
kaina yra

Nuosava mašina

Dalijimosi automobiliu
paslauga

Pinigų kaštai

14,931 Lt

0,- Lt

Palaikymas ir techninis
aptarnavimas

9,750 Lt

Plovimas

5,040 Lt

0,- Lt

Draudimas

30,375 Lt

0,- Lt

Parkavimo vietos kaštai

21,600 Lt

0,- Lt

Eksploatacija

31,500 Lt

0,- Lt

Degalai

57,834 Lt

0,- Lt

Padangos (2 komplektai po
4)

9,600 Lt

Nusidėvėjimas

162,000 Lt

0,- Lt

3 metų kaštai

342,630 Lt

eCito naudojimas
(dienai)
2,5 val.
+ 20 km

Mėnesio kaštai

9,517 Lt
sutaupymas per
mėnesį
Per 3 metus

45,000 Lt

0,- Lt

0,- Lt

24.79 Lt
2.5

10 darbuotojų mėnesio
išlaidos

5,207 Lt

45%

4,311 Lt
155,192 Lt
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Priedas Nr. 13: Finansinė informacija: eCito išlaidos
Tiesioginiai kaštai (1 metams)
Degalai (prielaida – pravažiuota
10 000 km)
Padangos (du rinkiniai 3 metams)
Palaikymas, draudimas, plovimas
Tiesioginiai kaštai

Lt2,880
Lt1,920
Lt4,451
9,251 Lt

Netiesioginiai kaštai (1 metams)
Rinkodara
Pardavimai (įskaitant pardavimo
personalo kaštus)
Patalpų
nuoma
Viso netiesioginių
kaštų

178,000 Lt

Pradinės investicijos
Vidutinė automobilio kaina
Automobilių skaičius 10
Kapitalo kaštai (metams)
Programinės įrangos kaina
Interneto svetainės sukūrimas
Viso pradinių invesiticijų
Kapitalo kaina

Lt45,000
Lt450,000
10%
Lt100,000
Lt20,000
Lt570,000
Lt57,000

Pajamos (prie 100% vartojimo)
vidutinė kaina kilometrui*
Vidutiniškai nuvažiuota km. Per
dieną

100,000 Lt
72,000 Lt
6,000 Lt

Lt9.32
27.40

*prielaida – 65% važiavimų vyksta dieną, 35% nakt5.
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