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Ylüs η οικογενειακή επιχείρηση
πάρκινγκ έγινε leader ms αγορά8
Η εταιρεία πρωτοπόρα στον ψηφιακό μετασχηματισμό διαχειρίζεται σήμερα 15.000 θέσεις στάθμευσης μέσα από
δύο ιδιόκτητους σταθμούς αλλά και τους δεκάδες άλλους που είτε μισθώνει είτε διαχειρίζεται επ αμοιβή για τρίτους

Οι εποχές που ο οδηγό ήθελε μία θέση πάρκινγκ

κοντά στον προορισμό του φαίνεται να έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί Οι απαιτήσει μεγαλώνουν
και μαζί με Tis τεχνολογία εΕελίΕεΰ οδηγούν
πλέον τα κέντρα στάθμευσα σε μια νέα εποχή
όπου οι υπηρεσίεε αυξάνονται και η ψηφιακή

τεχνολογία γίνεται το απαραίτητο εργαλείο

Το υ

ΣΤΕΛΙΟΥ
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uro το γνωρίζει καλά ο Κωνστανπ
Kupiazns ο onoios προ 2θετί
as και αφού ολοκλήρωσε Tis μετα
muxiaKés orrouôésTou στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων eras ΗΠΑ διαθέτει
πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού
από το ΕΜΠ ανέλαβε την οικογενειακή

Avos

επιχείρηση στάθμευσα
αυτοκινήτων καθιστώντχκ τη σήμερα τη μεγαλύτερη
και πλέον καινοτόμα εταιρεία εν05 κατακερματισμένου
κλάδου
Και τούτο καθακ η Cityzen Parking and Services
öncas είναι το όνομά Tns έχει φτάσει σήμερα να
15.000 Θέσεΐ5 στάθμευσα μέσα από δύο
ιδιόκτητουβ σταθμούβ αλλά και tous δεκάδε5 àMous
που είτε μισθώνει είτε διαχειρίζεται επ αμοιβή για
xpreous Μεταξύ αυτών ο Διεθνή5 Αερολιμένα5
Αθηνών ΔΑΑ το αεροδρόμιο Χανίων τα Ξενοδοχεία
Hilton και Intercontinental σούπερ μάρκετπΐ5
AB Βασιλόπουλθ5 κτίρια γραφείων και πολυκαταστήματα
νοσοκομεία τα λιμάνια Λαυρίου και Βόλου
Tis μαρίνε5 Φλοίσβου και Zéas τη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών σταθμού5 μετρό και άλλα πολλά
Το εντυπωσιακό είναι ότι μέσα στα χρόνια Tns
Kpions και των νέων οικονομικών δεδομένων στη
διαχειρίζεται

χώρα η συγκεκριμένη εταιρεία κατάφερε όχι μόνο
να αναδιαρθρωθεί θέτονακ στο επίκεντρο την
αλλά και να καταγράφει χρόνο με τον
χρόνο υψηλού5 ρυθμούβ avanru&is Το 2018 μάλιστα
κατάφερε να Ξεπεράσει σε τζίρο τα 6,1 εκατ ευρώ
1 εκατ ευ ρώ πάνω σε σχέση με το 2017 να αυξήσει
tous υπαλλήλου Tns orous 158 και να βάλει τον
πήχη ψηλότερα σε μια αγορά που σύμφωνα με τον
κ Κυριαζή σε ßä0os δεκαετίαε θα έχει αλλάξει άρδην
τεχνολογία

Ξεκινήσαμε το 2000 Του χρόνου θα κλείσουμε 20
χρόνια λέει ο κ Κυριαζή5 Το πρώτο μεγάλο έργο
που αναλάβαμε ήταν ο ΔΑΑ που το ξεκινήσαμε cos
κοινοπραξία με μία αμερικανική εταιρεία œs Central

ParkingSystem Αθήνα Α Ε και σήμερα το λειτουργούμε
μόνοι μαά
Η συμμαχία με tous Αμερικάνοι έδωσε το πρε
στίζ το KÙpos αλλά και το know how για μια αγορά

που μέχρι τότε δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη
lôioos στο κομμάτι xns διαχείρισης για τρίτους Το
2009 étos évapEns Tns οικονομικήε Kpions στη
χώρα η οικογενειακή Park System ΕΠΕ θα εξαγοράσει
το υπόλοιπο μερίδιο στη μέχρι τότε κοινοπραΒα
η οποία από το καλοκαίρι του 2015 μετονομάστηκε
σε Cityzen Parking Services
Lwxos είναι va προσφέρουμε χρόνο orous πελάτε5
μαί εξηγεί στο business stories ο κ Kupiazns
Exovras αυτό στο επίκεντρο η Cityzen προσφέρει
σήμερα ένα εύροε υπηρεσιών που ôiapK&is αυξάνεται
Etctôs Tns napaöooiams στάθμευσηε και του
πλυντηρίου αυτοκινήτων τα περισσότερα κέντρα
στάθμευσα που διαχειρίζεται η εταιρεία παρέχουν
φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων πάρκινγκ ποδηλάτων
δίνουν τη δυνατότητα oxous πελάτε5 να
πληρώνουν tous λογαριασμού5 εταιρειών Koivàs
ωφελεία5 να δίνουν npos ανακύκλωση λάμπε5 και
ηλεκτρικέ5 συσκευέ5 ενώ λειτουργούν και oûs σημεία
napâôoons των προϊόντων του ηλεκτρονικού κα
ταστήματο5 You.gr του ομίλου Quest
Με την έναρξη ms Kpions έπρεπε πλέον να
σκεφτόμαστε τρόπου5 ώστε να μη χάσουμε πελάτε5
προσφέροντα5 πέραν ms ελκυστικά τιμολογιακή5
πολιτική5 και επιπρόσθετε5 υπηρεσίες λέει ο κ Κυ
ριαζή5

Καινοτομία
Και για να λειτουργήσουν όλα αυτά αποδοτικά η
εταιρεία ακολούθησε το γενικότερο ρεύμα τωντεχνο
λογικών εξελίξεων Kôttgùs έτσι δημιούργησε το κέντρο
ελέγχου που καλύπτει σήμερα 16 από tous 29 XGopous
στάθμευσα που διαχειρίζεται η Cityzen Πλέον η

εξυπηρέτηση και η λύση των προβλημάτων orovs
σταθμού5 γίνονται κεντρικά Πρόκειται για
ένα κέντρο ελέγχου καινοτόμο και μοναδικό στην Ελλάδα
που λειτουργεί όλη την εβδομάδα επί 24ώρου βάσεω5
και το οποίο παράλληλα μα βοήθησε ώστε να κατευθύνουμε
εργαζομένου5 σε άλλε υπηρεσίες λέει ο κ Κυ
ριαζή5 Φανταστείτε ότι έχει ανταποκριθεί σε σχεδόν
165 οοο αιτήματα πελατών και έχει εκτελέσει 2,5 εκατομμύρια
συναλλαγέ5 Ο επόμενο5 orôxos ôtkùs λέει ο
iôios είναι η επαφή του οδηγού με το Κέντρο Ελέγχου
να γίνεται πλέον με βιντεοκλήση Επιπρόσθετα έχει
τοποθετήσει αισθητήρε5 εντοπισμού 0éons στάθμευ
OTis στα κέντρα που λεπουργεί και διαχειρίζεται ενώ
αυτό στο οποίο φαίνεται να επενδύει πολλά είναι στο
συγκεκριμένα

Cityzen Mobile Application Πρόκειται για μία εφαρμογή
για κινητά τηλέφωνα που ο κ Kupicrais φιλοδοξεί
να γίνει το απαραήητο εργαλείο για τηνπληρο
φόρηση as κρατήσει t\s npooepopés αλλά και ns
πληρωμέ5 των πελατών Tns εταιρεία5 που μπορούν
να γίνονται μέσω του κινητού xcapis να χρειάζεται να
ψάχνει κανείε τα ειδικά μηχανήματα επικύρωσα των

εισιτηρίων Επιπρόσθετα η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα
προαγοράβ pias 0éons στάθμευσα σε χαμηλότερη

πμή

Το μέλλον
Είναχμονόδρομθ5 όλα αυτά και για τον δικό yas χώρο
Φανταστείτε ότι σε ς με 10 χρόνια τα πράγματα θα είναι
πολύ διαφορετικά σε σχέση με σήμερα Ο xâpos θα
είναι πολύ πιο ψηφιακοί και θα αλλάξει η βάση του
αφού αναμένονται μεγάλε5 αλλαγέ5 και στον τρόπο
μετακίνηση5 μέσα ms πόλεΐ5 λέει ο κ Κυριαζή5 Και
συμπληρώνει Τα οχήματα θα είναι περισσότερα και
θα αλλάξουν οι υπηρεσίε5 που προσφέρονται καθώ5 θα
κερδίζουν ολοένα éôacpos ο διαμοιρασμ05 οχημάτων η
μεταφορά cargo τα οχήματα αυτόνομα oönvnans
κ.ο.κ

