
Mobilná aplikácia HOPIN taxi pre smartfóny a tablety ponúka svojim zákazníkom spoľahlivý a 
bezpečný spôsob objednávania taxi. V roku 2014 vyhrala prestížnu súťaž App Rulezz, v ktorej 
získala okrem iného aj cenu Aplikácia aplikácií, teda cenu pre absolútneho víťaza. Od 1. mája 
2015 vstúpila aj na český trh, konkrétne v Prahe. 

Základným prvkom aplikácie je interaktívna mapa, ktorá zobrazuje polohu zákazníka, ale aj polohu 

najbližších voľných taxikárov. Polohu vidí aj samotný taxikár, ktorého si zákazník objednáva, preto 

zákazník nikdy dlho nečaká. Dostáva totiž vždy najbližší voľný taxík. Priemerný dojazd taxikára za 

zákazníkom je 800 metrov. 

TTaxíky aj ich vodiči sú pravidelne kontrolovaní a do systému sa môžu prihlásiť iba vodiči s platnou 

licenciou. Po rýchlej inštalácii, či už z App Store alebo Google Play Store, si zákazník dokáže objednať 

taxík doslova za niekoľko sekúnd. Do aplikácie sa totižto netreba registrovať ani nič vypĺňať. Jediný 

povinný údaj od zákazníka je jeho poloha. Priamo v aplikácii sa dá potom v prípade potreby,  

komunikovať cez vstavaný messenger so samotným taxikárom.

Na Slovensku je momentálne viac ako 500 registrovaných taxikárov, ktorí mesačne vybavia na Slovensku 

viac ako 70 000 objednávok.  

•   Aplikácia je bez zbytočnej registrácie. Jediný povinný údaj je poloha zákazníka. 

•   Veľkosť aplikácie je necelé 2 MB. 

•   Aplikácia má jednoduché a intuitívne ovládanie. 

•   Zákazník dostane vždy najbližší voľný taxík.

•   Minimálna cena cestovného. 

•   Možnosť komunikácie s vodičom pomocou vstavaného messengera. 

Hlavné výhody aplikácie v bodoch

•   Nízke náklady pre vodičov 

•   Krátke dojazdy pre zákazníka 

•   Ticho v aute 

•   Vodič vidí polohu zákazníka 

•   Navigácia 

Výhody aplikácie pre vodičov

Našou víziou je priniesť do Prahy úplne nový, inovatívny pohľad na objednávanie taxíkov. Chceme, aby 

zákazník dostal svoj taxík doslova na tri kliknutia prostredníctvom jeho smartfónu. Do konca roka plánujeme 

mať v Prahe 500 – 600 vozidiel, ktoré budú vybavovať v priemere 100 000 objednávok za mesiac. 

Kontakt: hopin@hopin.sk

Vízie pre český trh v Prahe 


