SERVEI DE MICROMOVILITAT SOSTENIBLE A CÀRREC DE VOI
Durant l'IMC22 a Sitges els assistents comptaran amb un servei gratuït de
micromobilitat amb patinets elèctrics compartits d'última generació a càrrec de
l'empresa sueca VOI Technology.
Voi establirà una ruta continuada durant els dies del congrés perquè es pugui
recórrer la distància entre l'estació de ferrocarril de Sitges i l'Hotel Meliá
Sitges en un vehicle elèctric, neutre en emissions i carregat amb energia 100%
d'origen renovable. A tots dos extrems del recorregut, un equip d'ambassadors
de Voi ajudarà a prendre els patinets, donarà pautes sobre el seu ús i lliurarà un
casc als participants perquè duguin a terme el recorregut.
A la porta de l´hotel hi haurà un punt d´aparcament de patinets amb rack
senyalitzat i una persona que ajudarà a finalitzar el viatge. A l'hora de retornar a
l'estació es podrà fer el recorregut invers des de l'hotel fins a aquesta seguint el
mateix procés.
La manera d'operar és senzilla. Animem que els assistents al congrés es
descarreguin prèviament l'App de Voi a iOS o Android i es donin d'alta a la
plataforma. Això farà molt més ràpid el procés dactivació del patinet i la
introducció del codi d’ús gratuït. Els enllaços per descarregar l'App de Voi són
els següents:



iOS: https://apps.apple.com/us/app/voi/id1395921017
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.voiapp.voi&hl=
en&gl=US

La operació amb patinets de manera ordenada, segura i sostenible pot ser una
eina clau per millorar i descarbonitzar la mobilitat a les ciutats. Però des de Voi
s'és conscient que és important poder comprovar de primera mà la magnífica
experiència que suposa poder conduir un patinet a una ciutat ordenada.
Nota: Recomanem als assistents que, un cop instal·lada l'App i dut a terme el
registre, aprofitin per visitar l'àrea de "Seguretat" on podreu visitar
RideLikeVoila, la primera Escola de Trànsit virtual on a través de 5 capítols
podran millorar el coneixement de normes de circulació, senyalització o ús
segur del patinet, entre altres qüestions.

