
الوكيل الوحيد للشركة  األلمانية



مقدمة

لمسنا في األونة األخيرة الحاجة الملحة لتوفير وسيلة مواصالت سهلة وغير مكلفة  للمسافات القصيرة 
في اإلمارات العربية المتحدة، و بالتحديد في دبي. من هنا جاء اهتمامنا بتأمين وسيلة تأخذ بعين اإلعتبار 
رفاهية المستخدم وهي في نفس الوقت صديقة للبيئة. ، ومن هذا المنطلق ولدت فكرة تأسيس شركة 
سمارت بايك لخدمة تأجير الدراجات الهوائية، و التي تهدف لتغيير مفهوم الحركة في المناطق الخارجية  
المفتوحة، بحيث تمكن المشاة من الوصول ألماكن جديدة و بعيدة بالنسبة لهم، بأقصى سرعة، و كفا،ة 

ممكنة ، وبطريقة  أكثر سهولة ويسر.



رؤيتنا

 توفير وس�يلة نقل ترفيهية و ممتعة للمسافات القصيرة  بحيث 
تكون مختصرة للوقت و تدعم بدورها الوسائل المتاحة ، و تقلص 
المس�افة بين المس�تخدم و وجهته ، و توفر الراح�ة و المتعة من 

وإلى الوجهة المقصودة.

تطوير مفهوم حركة المش�ي ف�ي المناطق الخارجي�ة و المفتوحة ليتمكن أف�راد المجتمع من الوصول 

لوجهته�م بش�كل ممت�ع و بتكلفة بس�يطة ، بما يس�اهم في  رفع مس�توى الحرك�ة و القيم�ة العقارية 

للمنطقة ، و إنشاء مصدر دخل جديد للمستثمر. باإلضافة لخلق فرص جديدة للمعلنين الذين سيستفيدون 

من وضع إعالناتهم على تلك الوسائل لتمكينهم من استهداف الجمهور على نطاق أوسع.

هدفنا



اإلمارات  دولة  في  خدماتنا  تطوير 
عالية  بأساليب  المتحدة  العربية 
لمنتجاتنا،  المستمر  والتطوير  الجودة 
طويلة  عالقات  بناء  على  والعمل 
المصلحة  لهم  من  كل  مع  ومستمرة 
عمالء  خدمة  بتوفير  وذلك  بذلك، 
بأساليب  العمل  وإدارة  استثنائية 

إبداعية متطورة تكنولوجيا وتقنيا.  مهمتنا



الدراجة الهوائية » CityCruiser« : هي دراجة هوائية ذات مقاعد 
 Veloform Media GmbH شركة  قبل  من  تصميمها  تم  خلفية 
والتسويق  اإلنبعاثات  انعدام  بين  تدمج  ألمانيا،  في  اإلعالمية 
التجاري والترويج ، وتعمل في أكثر من 50 دولة و 150 مدينة حول 
العالم ، حيث أنها مصممة حسب المعايير و المقاييس األوروبية 

. CE و DEKRA بشهادة من
DEKRA : هي شركة ألمانية متخصصة في فحص المركبات، 

و ذلك يشمل فحص اإلنبعاثات والسالمة ، وتقنية المركبات.
مع  متوافق  يكون  بحيث  بالمنتج  تعني  شهادة   :  CE شهادة 
التداول بهذا المنتج في  ، ويمكن  المواصفات والمعايير األوربية 

أوروبا.
سمارت بايك : الشركة التي تملك الملكية الحصرية في دولة 
 CityCruiser دراجة  وتشغيل  الستيراد  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المصنعة  للشركة  التقني  و  الفني  الدعم  توفير  و  الهوائية 
المنطقة  متطلبات  مع  الهوائية  الدراجة  مواصفات  لتتناسب 

للحصول على كفائة عالية من المنتج و جذب المتسخدم.

CityCruiser
الدراجة الهوائية



مع  يتناسب  خاص  عمل  نموذج  تصميم  بإمكاننا 
احتياجات ومتطلبات المعلنين، لتمكينهم من استهداف 
أكبر  فئة من الجمهور المستهدف، وتوليد أعلى نسبة من 
يتطلب  لذلك  التجاري.  اإلعالم  و  النقل  خالل  من  الدخل 
الهوائية  الدراجات  اسطول  لركن  مناسبة  أماكن  توافر 
في مكان آمن و قريب من المنطقة التي تخدمها، وتوفر 
طاقة كهربائية كافية لشحن البطاريات بعد انتهاء أوقات 
العمل، بينما سيتم توفير أعمال الصيانة والدعم الفني 
فني  وبدعم   ، الغرض  لهذا  بالكامل  مجهزة  ورش  في 
الصاينة  جودة  لضمان   ، المصنعة  الشركة  من  مستمر 

وإطالة عمر المنتج اإلستهالكية.

نحن في سمارت بايك سنقوم بتشغيل أسطول من 
لتشغيل  مؤهل  عمل  كادر  خالل   من  الهوائية  الدراجات 
األسطول على مدار السنة أو بحسب مدة اإلتفاق دون أي 

نقص أو انقطاع في الخدمة.

تشمل إدارة األسطول تحديد نظام التعرفة ، وإبرام 
الهوائية،  الدراجة  على  ستثبت  التي  اإلعالنية  العقود 
المترتبة  األعباء  المعلن  على  سهلنا  قد  نكون  وبذلك 
على تشغيل الدراجات الهوائية وإدارتها، وبهذا نكون قد 
أوجدنا فرص دخل إضافية، وقيمة جذب سياحية أكبر ، دون 

التعرض ألي مخاطر مالية.

نموذج العمل



The client benefits 
could vary according to 
the business module set 
in place. However, our 
service aims at increasing 
the value of the targeted 
area, and expand the 
radius of customer reach. 
While in other areas with 
limited car parking space, 
where customers may 
cause traffic congestion, 
the use of the CityCruiser 
will encourage customers 
to park at distant 
locations.

Client Benefits 

سيكتسبها  التي  الفوائد  تعتمد 
عليه  المتفق  العمل  نموذج  على  العميل 
والعقارية  السياحية  القيمة  رفع  يخدم  بما 
نطاق  وتوسيع  المستهدفة،  المنطقة  في 
من  خدمتنا  وستمكن   ، المستفيدين  حركة 
توفير حاًل مميزا ا للجمهور من خالل تحفيزهم 
على إيقاف سياراتهم في مواقف بعيدة عن 

الزحام.

عوائد  هناك  فستكون  ذلك  على  عالوة 
بايك  سمارت  بين  عقد  شكل  على   إضافية 
الهوائية  الدراجات  أسطول  إلدارة  العميل  و 
بما  عليها  المتفق  المناطق  في  وملحقاتها 
يوفر على العميل األعباء ، والتكاليف اإلداراية 

والتشغيلية وصيانة األسطول.

الفوائد العوائد للعميل



Business Module
Our module can be tailored to meet the needs and 

preferences of our clients while they target the right 

customer base, generating revenue from transportation 

and advertising. That is why the CityCruiser would require 

a secured parking area near the location it serves, with 

sufficient power supply to recharge during off hours, while 

the maintenance will be in a dedicated workshop with 

the continuous technical support from the manufacturer, 

which will insure proper maintenance and maximum 

lifespan of the product.

Smart Bike will operate the fleet of CityCruisers 

and all related facilities in the area agreed upon with the 

investor. Our operation includes managing the fleet and 

maintenance, and provide the necessary staff to run the 

fleet for the period of the contract without any shortage, or 

downtime in the service. Managing the fleet also includes 

designing a proper and suitable system of transporting 

commuters, and obtaining and signing contracts for 

advertisements that will be on the CityCruiser. This 

module provides any easy and hassle free investment 

for the investor, while creating an additional source of 

revenue and increasing the market value of the area and 

tourist attraction, all without the need for the investor to 

allocate any initial capital or face any financial risks.



The CityCruiser is an electric pedicab that combines 
zero-emission urban transportation with branding 
and event promotion. The CityCruiser is designed 
and manufactured by Veloform Media GmbH from 
Germany, and has operations of the CityCruiser in 
over 50 countries and 150 cities worldwide, and it is 
also classified as a bicycle in the EU (DEKRA and CE 
certificate).

DEKRA is an independent company that specializes 
in vehicle inspections in Germany. Its purpose is 
to inspect vehicles in general, which includes the 
inspection of emissions and safety. 

CE certification indicates that the product is certified 
to be sold and/or used within the European region. 

Smart Bike has an exclusive agreement with 
Veloform to supply and operate the CityCruiser within 
the United Arab Emirates, and provide technical and 
design feedback to Veloform. Smart Bike intendeds 
to provide a service that would be tailored to every 
designated area, maximizing the efficiency of the 
product and attracting users.

The CityCruiser



Developing our services 
in the United Arab Emirates 
with a high quality of service 
and continuous innovation of 
our products. While building 
long term relationships 
with our stakeholders, and 
provide exceptional customer 
services by driving the 
business through innovation 
and advanced technology.

Mission 
Statement



Purpose

Provide a convenient method of transportation, that is affordable, 
enjoyable, safe and environment friendly. Enabling investors to 
increase the foot traffic, and property value of the area, while 
creating a new source of revenue. Additionally creating a new front 
for advertising that will increase their exposure to the audience.

Create a wide network of short distance 
transportation that will support current transport 
facilities, closing the gap between the commuter and 
his destination, and provide a method of transportation 
that is both convenient and fun to use.

Vision 



Introduction 

We have observed the need and demand for a transportation system for short 
distance commuting in the United Arab Emirates, and specifically Dubai, that takes into 
consideration the welfare and entertainment of the user, in an environment friendly, 
cost effective, and an easy to use transport system. Based on these observations and 
principles, Smart Bike has been established as a bicycle rental service that would 
change the perception of foot traffic, and enable commuters to reach places, faster, 
more efficiently and more conveniently.



The sole agent of the German company


