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PROBLEM

Kesulitan dalam menemukan
tempat parkir yang kosong
saat berpergian

Kebiasaan parkir yang tidak
teratur sehingga mengganggu
pengguna parkir yang lain

Jauhnya lokasi tempat parkir
dari pintu masuk gedung
karena tidak mendapat
kesempatan memilih tempat
parkir yang digunakan

Kebanyakan masih memakai
kertas karcis, sehingga tidak
ramah lingkungan

SOLUTION
Lahan parkir terupdate secara
real time & booking slot
tempat parkir sebelum masuk
ke dalam gedung.

Hasil booking parkir akan
mengurangi antrian dalam
gedung sehingga lebih time-
efficient.

Pembayaran menggunakan
kartu elektronik, e-wallet, m-
banking untuk mendukung
program cashless.

Karcis bersifat digital atau e-
ticket pada gadget pribadi
untuk mengurangi
penggunaan kertas karcis.

VALUE
PROPOSITION

Menyediakan aplikasi parkir
otomatis booking parkir
dengan informasi real time
mengenai kondisi parkir mall. 

Kebiasaan parkir yang tidak
teratur sehingga mengganggu
pengguna parkir yang lain

Jauhnya lokasi tempat parkir
dari pintu masuk gedung
karena tidak mendapat
kesempatan memilih tempat
parkir yang digunakan

Melayani pembayaran karcis
secara cashless atau lewat
digital payment



solusi yang ditawarkan IZIPARK
Aplikasi parkir otomatis yang membantu pengunjung
mall untuk melakukan booking parkir dengan informasi
real time mengenai kondisi parkir mall. 
Menghemat waktu, mengurangi kontak fisik dengan
manusia, dan mengurangi limbah kertas.
Mengurangi resiko kehilangan tiket parkir karena
semuanya tersedia secara digital dalam aplikasi.

functional benefit
Informasi real time tempat parkir.
Pembayaran Cashless, didukung dengan adanya QR.
Efisien karena bisa booking karcis parkir beberapa saat
sebelum tiba di tempat tujuan.
Tidak didenda apabila kehilangan tiket karena sudah
dalam bentuk digital dan tersedia di aplikasi.

value proposition yang unik
Tersedia fitur e-ticket dengan plat nomor
ketika masuk ke dalam parkiran.
Dapat terhubung langsung dengan QR e-
wallet saat pembayaran parkir.
Tersedia fitur yang dapat booking tempat
parkir sebelum sampai di lokasi.

emotional benefit
Tidak ada lagi "lupa" atau kehilangan kertas
karcis parkir.
Serba cepat, otomatis, time-efficient terutama
jika terburu waktu.
Tempat parkir sesuai keinginan atau kebutuhan
(strategis, butuh lokasi khusus disabled).



TARGET
CUSTOMER

Usia produktif yang sudah 
memiliki SIM.
Parkir sering hingga setiap 
hari di dalam gedung, 
terutama pekerja tetap. 

Pengguna kendaraan mobil dan 
Smartphone users
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POTENTIAL
AVAILABLE MARKET

TOTAL ADDRESSABLE
MARKET

SERVED AVAILABLE
MARKET

SERVICEABLE AND
OBTAINABLE MARKET

MARKET
SIZING

146.000.000 PENGENDARA MOBIL
Total populasi pengendara mobil di INDONESIA yang
memiliki kemungkinan untuk menggunakan aplikasI
IZIPARK

10.000.000 PENGENDARA MOBIL
Total populasi pengendara mobil di JABODETABEK
yang memiliki kemungkinan untuk menggunakan
aplikasI IZIPARK

5.000.000 PENGENDARA MOBIL
Total populasi pengendara mobil di JABODETABEK
yang memiliki smarhphone dan berkemungkinan
untuk menggunakan aplikasI IZIPARK

1.000.000 PENGENDARA MOBIL
Total populasi pengendara mobil di JABODETABEK
yang menjadi estimasi dari market share IZIPARK



PRODUCT
Sistem Parkir menggunakan sistem booking, e-ticket, digital payment,

dan sensor scan nomor plat kendaraan secara otomatis.



kompetisi
Pesaing

Cariparkir
Dirilis oleh PT Astra Digital Internasional,
CariParkir termasuk pula dalam daftar
aplikasi parkir online terbaik

parkee
Dirilis oleh PT Inovasi Anak Indonesia,
Parkee termasuk pula dalam daftar
aplikasi parkir online terbaik

parkways

Parkways termasuk pula dalam daftar
aplikasi parkir online terbaik



PROGRAM MEMBERSHIP
IZIPARK memiliki program membership, dimana
yang ikut dalam membership IZIPARK akan
mendapat benefit.

PROGRAM SHORT TUTORIAL
IZIPARK akan menerapkan short tutorial
penggunaan IZIPARK, dengan tujuan agar dapat
digunakan oleh semua generasi.

PEMASARAN DAN AKUISISI PELANGGAN

ACQUISITION

CONVERSION

RETENTION PROGRAM promo menarik
IZIPARK akan menerapkan beberapa promo
menarik yang akan diadakan setiap ada hari libur
nasional, hari ulang tahun konsumen, dan lain-lain.
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SUMBER PENDAPATAN

INVESTASI AWAL



PROYEKSI KEUANGAN

100 users

AVG FEE PER USERS
Rp 550,000/Transaction

(Minimum 50 Users)

IDR 55 MILLION

Commission Fee 36% from
customer

IDR 200,000 IDR 20 MILLION
ESTIMATED INCOME

END YEAR 1

IDR 40 MILLION
ESTIMATED INCOME

END YEAR 2

IDR 60 MILLION

ESTIMATED INCOME
END YEAR 3

TARGET



+62 81211791056

CONTACT US

hello@izipark.com

www.izipark.com

THANK
YOU


