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Μάρκα Πιθανοί λόγοι επιλογής Πιθανό συνάισθηµα επιβατών

Mercedes συνολικό πακέτο
αίγλη, prestige, γερµανική κατασκευή

κυριαρχία στο δρόµο, 
πολυτέλεια,  άνεση, ασφάλεια, 
σιγουριά, καλή σχέση κοµίστρων 

& ποιότητας µετακίνησης

Toyota
φθηνά ανταλλακτικά, µεγάλη εγγύηση, 

εύκολη συντήρηση, τεχνολογία κινητήρων 
πόλης

ασφάλεια, προχειρότητα, καλοί 
χώροι

Volkswagen αίγλη, δυναµικότητα κινητήρων, γερµανική 
κατασκευή;

κυριαρχία στο δρόµο, άνεση, 
ασφάλεια, σιγουριά, ποιότητα 

µετακίνησης

Seat δελεαστικό πακέτο, συντήρηση, κινητήρες ποιότητα µετακίνησης, 
ευρύχωρο, straight forward

Skoda κινήτηρες, τιµή, δυναµικότητα, συντήρηση ταχύτητα, άνεση, ασφάλεια, 
αυστηρότητα, straight forward



Mercedes

Toyota

Seat

Volkswagen

Skoda

Διαγραµµατική
απεικόνιση κοινών σηµείων
των σηµερινών ταξί



//NYC Cab, New York City USA



Trends & 
Moodboards













Ζητήµατα προς
εξερεύνηση
(guidelines)



Θεµατικές
ενότητες γύρω απο
το αντικείµενο



Ζητήµατα
προς εξερεύνεση

Δίκυκλα και
ποδηλάτες

Υπόλοιποι
αυτοκινητιστές

Λοιποί οδηγοί
στους δρόµους

Πληρωµή
από επιβάτες

Ιδιοκτήτες 
αυτοκινήτων
και οδηγοί

Άτοµα µε
ειδικές ανάγκες &
κινητικές δυσκολίες

Υποψήφιοι
πελάτες

Πεζοί και
κίνηση στους 
δρόµους

Τουρίστες και
επισκέπτες

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ



Ζητήµατα
προς εξερεύνεση

Δίκυκλα και
ποδηλάτες

Υπόλοιποι
αυτοκινητιστές

Λοιποί οδηγοί
στους δρόµους

ΟΧΗΜΑΤΑ ασφάλεια σε κρούση

οπτική επικοινωνία - 
διάδραση µε όλους τους 
δικυκλιστές

πιθανή µεταφορά 
ποδηλάτου µε το ταξί

επικοινωνία µε κέντρο

επικοινωνία σε περίπτωση 
εκτακτης ανάγκης

προστασία & ασφάλεια σε 
περίπτωση ατυχήµατος

σαφής διάκριση µεταξύ των 
οχηµάτων στους δρόµους

εποπτία όλου του οχήµατος//
γωνίες θέασης



Ζητήµατα
προς εξερεύνεση

Πληρωµή
από επιβάτες

Ιδιοκτήτες 
αυτοκινήτων
και οδηγοί

Άτοµα µε
ειδικές ανάγκες &
κινητικές δυσκολίες

ΔΙΑΔΡΑΣΗ πληρωµή µε µετρητά

έκδοση αποδείξεων, 
παραστατικών

πληρωµή µε άλλα µέσα//
παροχή δυνατοτήτων

συντήρηση οχήµατος

δυνατότητα 
προσαρµογής εκάστοτε 
οδηγικού προφίλ

εποπτία κατάστασης 
οχήµατος & οδηγού

χώροι για φύλαξη εργαλείων & 
πυρασφάλειας

σχεδιασµός κελύφους µε γνώµονα την 
ευκολία συντήρησης κι αλλαγής τµηµάτων

θέση οδήγησης και στύλ οδήγησης//
ρυθµός & συνήθεια

ωράρια χρήσης οχήµατος//σηµάδια 
κόπωσης

τυφλά σηµεία
συστήµατα ελέγχου πορείας

προσβασιµότητα

συστήµατα υποβοήθησης και ενίσχυσης 
της αυτονοµίας

ασφάλεια



Ζητήµατα
προς εξερεύνεση

Υποψήφιοι
πελάτες

Πεζοί και
κίνηση στους 
δρόµους

Τουρίστες και
επισκέπτες

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

σήµανση οχήµατος//
δήλωση ταυτότητας

σήµανση ελεύθερου 
(σηµαία)

νόµιµη και ακίνδυνη 
επιβίβαση - αποβίβαση

υποβοήθηση για 
ηλικιακές οµάδες

αποσκευές

καθηµερινές µικροαποσκευές & 
χειραποσκευές (σακούλες, τσάντες κλπ)

αποσκευές ταξιδίου (βαλίτσες, 
καστούµια, τροχήλατα κλπ.)

γονείς και παιδιά

σαφής ένδειξη στάσης & 
στάθµευσης

προστασία πεζών από 
ατύχηµατα

πολύγλωσση απεικόνιση 
πληροφορίας

χάρτες και ενηµερωτικο 
λογισµικό



Ζητήµατα
προς εξερεύνεση

Δίκυκλα και
ποδηλάτες

Υπόλοιποι
αυτοκινητιστές

Λοιποί οδηγοί
στους δρόµους

Πληρωµή
από επιβάτες

Ιδιοκτήτες 
αυτοκινήτων
και οδηγοί

Άτοµα µε
ειδικές ανάγκες &
κινητικές δυσκολίες

Υποψήφιοι
πελάτες

Πεζοί και
κίνηση στους 
δρόµους

Τουρίστες και
επισκέπτες

3. ΟΧΗΜΑΤΑ2. ΔΙΑΔΡΑΣΗ1. ΑΝΘΡΩΠΟΙ



Σκίτσα κι
επιµέρους λύσεις















Concepts
ιδεές για ανάπτυξη















Τελικό
concept




















