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Faça chuva ou faça sol, Kapten e Hive são a
combinação perfeita
Ao viajar de Kapten é possível ganhar minutos grátis para usar o serviço de trotinetes da Hive
Faça chuva ou faça sol, já não há desculpas para não sair de casa. É que, agora, duas marcas de
referência de mobilidade de Lisboa juntaram-se para facilitar as deslocações dentro e fora da
cidade. A Kapten, a mais recente plataforma digital de transporte individual de passageiros de
Lisboa acaba de celebrar uma parceria com a Hive, permitindo que todos possam ir onde e
quando quiserem.
Ao viajar com a Kapten entre os dias 5 e 11 de junho,
qualquer pessoa recebe 40 minutos para andar nas
trotinetes elétricas da HIVE. Para isso, basta inserir o
código RIDEANDHIVE na app da Kapten e, no dia 12
de junho, recebe o código promocional para que
possa andar grátis de HIVE pela cidade.
“Somos e queremos continuar a ser os aliados dos
lisboetas nas deslocações do dia-a-dia, por isso
celebramos esta parceira proporcionando aos nossos
passageiros mais uma forma de mobilidade na
cidade. Vemos esta iniciativa com a Hive como uma
oportunidade de win-win para ambas as marcas:
duas marcas inovadoras de mobilidade de pessoas
que se juntaram para facilitar as deslocações dos
lisboetas.”, afirma André Amaro, Diretor de
Marketing da Kapten em Portugal.
Sobre a Kapten
Kapten é uma plataforma online de mobilidade no setor do transporte individual privado. Fundada em 2012, em França, a marca
conta atualmente com mais de 20.000 motoristas e 2 milhões de utilizadores. Em 2017, a multinacional alemã Daimler torna-se
acionista maioritária da empresa e em 2019, regista-se uma alteração no nome da empresa, de Chauffeur Privé para Kapten.
No mercado português, Kapten conta atualmente com cerca de 3.000 motoristas, servindo as cidades de Lisboa, Vila Franca de Xira,
Mafra, Ericeira e, mais a sul, Barreiro, Alcochete, Montijo, Sesimbra e Setúbal. Destaca-se pelo seu modelo de negócio socialmente
responsável, não só pela sua presença e contributo fiscal, mas também por operar com uma equipa local. A empresa mantém um
serviço de qualidade superior, tanto para os motoristas parceiros, como para os utilizadores que continuam a beneficiar de um
serviço acessível, agora com um valor até 30% abaixo das alternativas de mercado.
Saiba mais em: www.kapten.com
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