FLASTER
INFORMACIJE ZA VOZAČE

Provozaj se za
dodatnu zaradu
ZARADI DO 1.800 KN MJESEČNO

Kako Flaster funkcionira?
1. korak

2. korak

3. korak

4. korak

POSTANI FLASTER

PRONALAZAK

OBLJEPLJIVANJE

VOŽNJOM DO

VOZAČ

KAMPANJE

VOZILA

ZARADE

Skini aplikaciju ili

Pronalazimo idealnu

Lijepimo kvalitetne i

Najjednostavniji put do

ispuni online prijavu s

kampanju za tvoju dnevnu

uklonjive folije koje neće

zarade – upali aplikaciju i

podacima

rutinu, vrstu i boju vozila

oštetiti lak na tvojem

kreni u svoju uobičajenu

vozilu

vožnju

*Vozila ne smiju biti oštećena, a vozači ne smiju biti kažnjavani.
*Flaster ne garantira kampanju. Vozila za kampanju se biraju prema potrebama klijenta

Koliko mogu zaraditi?
Flaster wrap opcije
CUT

800 kn – 1200 kn
mjesečno

PARTIAL

800 kn – 1200 kn
mjesečno

+

svaki tjedan vozač s najviše odvoženih
kilometara zarađuje dodatnih 100 kn

FULL

1100 kn – 1500 kn
mjesečno

Cjenik
Wrap opcija

Cijena/mjesec

Dodatne opcije

Cijena/mjesec

CUT*

800 kn

Spot-ad

100 kn/pojavljivanje

PARTIAL*

800 kn

Sampling

200 kn/mjesečno

FULL*

1.100 kn

* Cijene su izražene u neto vrijednostima bez PDV-a

Kako se zarađuje?
REDOVNA VOŽNJA

Svojom redovnom vožnjom zarađuješ do maksimalnog fiksnog iznosa
ovisno o vrsti reklame koju imaš na svom vozilu.

SPOT - AD

Pojavljivanje vozila na željenim lokacijama. Kao opcija dodatne zarade,
vozači se prema potrebi kampanje mogu pojaviti na lokaciji na kraće
vremensko razdoblje. Kako bi što lakše uskladili vrijeme, vozači će biti
obaviješteni najmanje pet dana unaprijed o pojavljivanju na lokaciji.

SAMPLING

Vozač je obvezan iz kratke brošure naučiti o kampanji/brendu koji se nalazi
na vozilu. Kao opcija dodatne zarade, tokom kampanje vozači mogu biti
uključeni u dijeljenje promo-materijala ili uzoraka putnicima.

Koji su uvjeti za postići maksimalnu
fiksnu zaradu?
Kilometraža
DNEVNA

Zagreb minimalno 150 km, ostali gradovi 130 km

MJESEČNA

Zagreb minimalno 3.900 km, ostali gradovi 3.380 km

Za isplatu maksimalne zarade vozač mora voziti najmanje 26 radnih dana
Već nakon 20 odvoženih dana vozač dobija mogućnost za isplatu dijela dogovorenog iznosa

Kako to izgleda u praksi?
Nakon što odaberemo potencijalna vozila javljamo vozaču uvjete i zaradu. Unaprijed se dogovara vrsta
obljepljivanja, trajanje kampanje i moguća zarada. Vozač ima pravo odbiti kampanju ukoliko mu se ne
sviđa dizajn ili iz bilo kojeg razloga ne želi sudjelovati u kampanji.
U suprotnom, s vozačem se dogovara termin kada mora doći na obljepljivanje. Najčešće je do 7 radnih
dana, ovisno o veličini kampanje i vremenu potrebnom da se oblijepe sva vozila dogovorena u kampanji.
Dani od trenutka obljepljivanja do trenutka početka kampanje se ne plaćaju.
S prvim danom kampanje vozač kreće voziti s upaljenom aplikacijom. Potrebno je stalno u vožnji,
odnosno dok je u vozač u vozilu, držati upaljenu Flaster aplikaciju.
Za isplatu maksimalnog mjesečnog osnovnog iznosa potrebno je odvoziti 26 dana s minimalno 130
kilometara dnevno. S time da je vozač obvezan uvijek voziti s aplikacijom, pa i nakon 26-og radnog dana.
Za isplatu minimalnog mjesečnog fonda vozač mora odvoziti minimalno 20 radnih dana, a onda sa
svakim dodatnim danom (21.,22.,23.,24.,25.,26.) vozač zarađuje dnevne iznose do maksimalnog
mjesečnog iznosa.
Ukoliko vozač odvozi manje od 20 dana Flaster zadržava pravo na ne isplatu
zarade.
Svaki tjedan biramo vozača s najviše odvoženih kilometara te dodatno
nagrađujemo sa 100kn.

Najčešća pitanja
• Koja je ideja Flastera?
Flaster je platforma koja povezuje brendove koji žele iskoristiti prednosti
pokretnog vanjskog oglašavanja i vozače koje su svakodnevno na cesti na
frekventnim gradskim lokacijama.
• Koje uvjete moram zadovoljavati?
Potrebno je da je vozač punoljetan, nema prometnih prekršaja i da vozi
u skladu sa zakonom. Osim toga, vozilo mora biti čisto i uredno, bez
vidljivih vanjskih oštećenja te mlađe od 6 godina.
• Koliko mogu maksimalno zaraditi i koji su uvjeti?
Prvi je uvjet posjedovanje obrta ili tvrtke na koju možemo isplatiti
dogovoreni iznos. Zarada ovisi o trajanju kampanje te vrsti obljepljivanja
za koju se klijent odlučio.

Najčešća pitanja
Koliko traje obljepljivanje?
Trajanje ovisi o vrsti obljepljivanja. Obljepljivanje je na trošak Flastera
• Hoće li folija oštetiti lak automobila?
Folije su razvijene s ciljem da se lako mogu instalirati te nakon kampanje
skinuti bez oštećenja laka. Vozač prije obljepljivanja potpisuje da je boja
originalna jer u suprotnom ne možemo garantirati da neće doći do
oštećenja.
• Koje podatke Flaster aplikacija prikuplja od vozača?
Isključivo GPS lokaciju, odnosno broj kilometara dok je aplikacija
upaljena
•

Najčešća pitanja
• Kako funkcionira zarada?
Vozač s reklamom vozi svoje standardne dnevne rute. Prilikom
obljepljivanja, Flaster osoblje pregleda početnu kilometražu i zapiše je
na ugovor koji vozač mora potpisati. Prilikom skidanja reklame na kraju
razdoblja Flaster osoblje provjerava kilometražu na vozilu i uspoređuje s
kilometražom na aplikaciji.
Flaster vozač se ugovorom obvezuje kada je u vožnji da će uvijek držati
Flaster aplikaciju upaljenom kako bi mogli pratiti kilometražu vozača i
prikupljati podatke potrebne za klijenta.
Kampanje traju od minimalno 1 mjesec do maksimalno 1 godina dana. U
međuvremenu klijent ima mogućnost promjene dizajna folije.

Najčešća pitanja
• Da li je vozačima zagarantirana kampanja nakon prijave na
aplikaciju?
Platforma Flaster je zamišljena kao pasivni prihod vozačima. Nažalost, ne
možemo garantirati kampanju. Prijavom na Flaster platformu ulaziš u
bazu vozača koji mogu biti izabrani za kampanje klijenata. Sam odabir
vozača ovisi o preferencijama i ciljevima kampanje te trenutno aktivnim
kampanjama.
• Odlučio sam postati vozač. Koji su koraci?
Nakon prijave putem aplikacije ili linka na webu ulaziš u Flaster bazu
vozila. Ukoliko pronađemo kampanju obavijestit ćemo te o početku i
trajanju kampanje.

Zaradi novac oglašavanjem na
svom vozilu.
Flaster povezuje kreativne brandove s vozačima
koji su svakodnevno na cesti i žele dodatno
zaraditi.
Profitiraj od onoga što ionako radiš – uživaš u
gradskoj vožnji.
ZA DODATNA PITANJA OBRATI SE NA MAIL
info@flaster.co

Hvala

FLASTER MEDIA d.o.o.
www.flaster.co

