«11% BEDRE LØNNSOMHET
MED SESAM SESAM!»
Bergen Parkering AS

Et teknologisk eventyr
▪
▪
▪

Lavere kostnader
Høyere inntekter
Fornøyde kunder

HVA ER SESAM SESAM?
→

Sesam Sesam er en app som gir brukerne tilgang til et
billettløst konsept for fri-flyt parkering.

→

Systemet er basert på automatisk nummerskiltgjenkjenning
ved inn- og utkjøring.

→

Løsningen er benyttet med stor suksess ved noen av Norges
største parkeringshus og av Avinor for flyplassparkering.

HVORFOR SESAM SESAM?
→

Gir full oversikt og kontroll over alle passeringer, og mulighet
til å dokumentere, analysere og simulere parkeringsmønstre.

→

Det er store økonomiske fordeler for parkeringseier å bruke
Sesam Sesam.

→

Svært høy brukertilfredshet.

SLIK
FUNGERER

HØYERE INNTEKTER
→ Brukerne betaler for faktisk parkeringstid.

SESAM SESAM

Dette gjør løsningen langt på vei selvfinansierende.
→ Muligheter for variabel prissetting og overvåking for bedre

Brukeren laster
ned appen på Google
play, App Store eller
sesam-sesam.com.

kapasitetsutnyttelse.
→ Erfaringstallene viser blant annet 11 % økt dekningsbidrag for

parkeringshusene ByGarasjen og KlosterGarasjen i Bergen.

LAVERE KOSTNADER
AB 12345

→ Løsningen innebærer betydelig lavere investeringskostnader, kraftig

reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader og et minimalt behov for
administrering av parkeringsarealene.

… registrerer kredittkort
nummer, e-postadresse og bilens
registreringsnummer …

ALLE GJØR OPP FOR SEG
→ Praktisk talt 100 prosent inndrivning.
→ Automatiserte betalingsprosesser gir brukerne enkel og rask parkering.
→ Hvert eneste krav kan følges gjennom hele systemet.

Etter registrering foretas sømløs
inn- og utkjøring. Parkeringsavgiften
trekkes automatisk fra kredittkort.
Passeringsoversikt og kvitteringer
finnes i appen»

FORNØYDE KUNDER
Sesam Sesam-løsningen har siden 2014 vært benyttet ved
over 3000 parkeringsplasser i ByGarasjen og KlosterGarasjen
i regi av Bergen Parkering.

BT Signaal har lang erfaring
med automatiserte løsninger for
brukerbetaling på vei i store deler
av Europa.

En brukerundersøkelse med 886 respondenter
viser meget stor kundetilfredshet:
→ Sesam Sesam-appen er lett å finne frem til og enkel å laste ned.

Selskapet krever årlig inn
over 3,5 milliarder kroner i
brukerbetaling.

→ Det er enkelt å legge inn kredittinformasjon, opprette avtale og

forstå vilkårene.

Konsernet har ca 90 ansatte,
og omsatte i 2014 for 115
millioner kroner.

→ Sesam Sesam oppfattes som en trygg betalingsløsning.
→ Løsningen får gjennomsnittskarakteren 5,4 på en skala fra 1 til 6.

Noen eksempler fra undersøkelsen:
Hvor nyttig vil app-en
være for deg?

I hvilken grad vil du anbefale denne
app-en til dine venner?

Hvordan opplever du påliteligheten
til Sesam Sesam-systemet?
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1 lite, 6 veldig mye

16%
80%

92%

21%
71%
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