
Comiesięczna porcja informacji dla naszych Inwestorów i Klientów

ZAKUP SPÓŁEK

W grudniu 2020 Grupa SayRent S.A. zakupiła
2 spółki z sektora najmu długoterminowego,
przejmując ich aktywną flotę w liczbie
65 samochodów (wraz z kontraktami
u klientów biznesowych oraz prywatnych).

Pierwsza połowa stycznia 2021
zaowocowała zakupem w Opel Żoliborz
ciekawej partii samochodów
z przeznaczeniem na konsumencki najem
długoterminowy (auta 1,5-roczne z bardzo
niskim przebiegiem w cenie 3-letnich).

Z początkiem lutego uruchomiliśmy naszą
witrynę internetową www.sayrent.pl, dzięki
której klienci mogą w prosty sposób znaleźć
auto dopasowane do ich potrzeb,
skalkulować cenę używając nowoczesnego
kalkulatora i skontaktować się
z przedstawicielem handlowym SayRent.
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INNOWACJE
KAPITAŁOWE

W lutym rozpoczęte zostały rozmowy 
z funduszem VC, który wykazał bardzo duże
zainteresowanie oraz chęć inwestycji 
w nasz projekt ze szczególnym naciskiem 
na wprowadzenie innowacyjnej technologii
wsparcia procesu pozyskiwania kapitału.
Taka forma znacząco zmniejszyłaby
pozyskanie środków poprzez equity, 
co w przełożeniu dałoby dużo większe
zyski dla spółki oraz podniosłoby wartość 
w przeliczeniu na akcje.

SayRentBack – nowy produkt dla osób, 
które posiadają własny samochód, 
ale potrzebują gotówki, jednocześnie
chcąc dalej nim jeździć. SayRent sprawdza
stan techniczny pojazdu, wykupuje go 
i odnajmuje byłemu właścicielowi (z opcją
ponownego wykupu pod koniec kontraktu).

SayRentBusiness – to oferta obejmująca
usługi najmu średnioterminowego dla firm
oraz kompleksowego zarządzania
flotą firmową, wspieramy lub przejmujemy
rolę firmowych managerów floty.
Dzięki niej zapewniamy natychmiastową
mobilność pracowników, właścicieli oraz
gości naszych klientów biznesowych 
i kompleksową opiekę w każdej sytuacji.

INNOWACJE
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NOWA TWARZ
Do zespołu SayRent Group S.A. dołączył w
tym tygodniu Krystian Moński - młody i
dynamiczny przedstawiciel handlowy 
z doświadczeniem na rynku najmu
samochodów. Krystian będzie
odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę
klientów biznesowych 
(usługa SayRentBusiness) oraz okazjonalnie
wesprze Piotra Kacprzaka w opiece nad
klientami indywidualnymi.

Żeby optymalnie wykorzystać czas naszego
zespołu, od lutego wprowadziliśmy system
automatyzacji generowania oraz wysyłki
faktur elektronicznych dla klientów
wszystkich spółek grupy. Rozpoczęliśmy
również proces automatyzacji działań
związanych z marketingiem digitalowym.

Rozszerzenie wachlarza usług umożliwiło nam
jeszcze lepsze zarządzanie stanami flotowymi
oraz optymalizację ich wykorzystania  -
samochody są w ciągłym ruchu służąc klientom
korporacyjnym, prywatnym oraz małym biznesom,
jak również jeżdżąc jako samochody zastępcze
lub tymczasowe. Dzięki elastycznemu podejściu
wykorzystujemy każdą możliwą okazję 
na zdobycie nowych klientów oraz wzmocnienie
relacji z obecnymi.

OPTYMALIZACJE

Wszystkie Newslettery oraz najnowsze informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.sayrent.pl/relacje-inwestorskie/  w sekcjach AKTUALNOŚCI oraz PLIKI DO POBRANIA
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