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Kinek éri meg jel emzően elektromos autóra váltani?
Az elektrifikáció számos kérdést hordoz magában, amelyek sokszor elbizonytalanítják
a vállalati döntéshozókat. Sokan már azelőtt lemondanak az elektromos autókról mielőtt
meggyőződnének arról, hogy az valóban megérné-e számukra, mások pedig nem gazdasági
alapon váltanak elektromos autókra. Átgondolt döntés az adottságok és igények, valamint
lehetőségek körültekintő felmérésével születhet.

Ideális feltételek:
Jellemző futásteljesítmény:

50 km/nap

50-200 km/nap

>200 km/nap

Megfelel-e az igényeknek?

Gazdaságilag megtérül?

További szempontok:

Vállalati car
policy

Dolgozói
hozzáállás

Infrastrukturális
A piacon elérhető
adottságok
töltő- és autótípusok,
árak

Közlekedési
szokások

CSR / PR
szempontok

Egyéb

KPMG E-Mobility Readiness:
A KPMG E-Mobility Readiness szolgáltatásával támogatja a vállalati döntéshozókat a társaság
adottságainak és igényeinek felmérésében, az elektrifikáció kialakításának testreszabásában
és megvalósításában.
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A KPMG E-Mobility Readiness három lépésben
támogatja a flották elektrifikációját

1
Felmérés

Adottságok felmérése
– Irodaház / telephely műszaki
adottságainak felmérése
– Céges car policy áttekintése
– Közlekedéshez kötődő folyamatok
vizsgálata pl.: elszámolás

2-3 hét

2
Döntéselőkészítés
1-2 hét

3
Implementáció
& tesztüzem
?

Dolgozói igények és attitűd felmérése
– Közlekedési és parkolási szokások
felmérése
– Elszámolási és fizetési hajlandóság
felmérése a töltéshez kapcsolódóan

E-mobilitás stratégia kidolgozása
– Felmérés eredményeinek
kiértékelése
– A piacon elérhető töltő- és
autótípusok benchmarkolása
– Alternatívák kidolgozása

Döntéstámogatás
– A kidolgozott alternatívák értékelése
a társaság szempontjai alapján
– Döntést előkészítő felső vezetői
onepager és háttéranyag
elkészítése

Implementáció
– Beszerzés támogatása,
tendereztetés
– Projektmenedzsment támogatása
– Belső folyamatok változtatásának
beépítése

Tesztüzem és utókövetés
– Tesztüzem támogatása
– Adatok kielemzése, további
javaslatok kidolgozása
– Elégedettségfelmérés
– Összefoglaló prezentáció készítése
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