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l MINI EXPERESS je moderní atrakce zkonstruovaná přímo pro 
používání v Obchodních centrech a zábavních parcích. 

l Vývoj vláčku trval více než  5 let a v současné době splňuje 
nejpřísnější a nejnáročnější podmínky k provozu. Vláček má 
vlastní certifikáty CE A TÜV a je schválen k provozu ve všech zemí 
EU.

l V současné době je v Evropě provozováno cca 40 vlaků, které 
brázdí v obchodních centrech a zábavních parcích. Díky velké 
oblibě a maximálnímu zájmu počty vláčků začínají rychle narůstat 
a dle  výrobce v tuto chvíli objednávky převyšují kapacity výroby.  

Prezentace projektu 
Představení
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l MINI EXPERESS je po našich zkušenostech velikým přínosem pro 
Obchodní centra, kde je návštěvníky hojně využíván a stává se 
vyhledávanou atrakcí. 

l V současné době, kdy každé obchodní centrum bojuje o každého 
zákazníka a sama centra hledají další a další atrakce + plánují 
nákladné eventy k tomu, aby přilákali nové zákazníky a ty stálé si 
udrželi je právě MINI EXPERESS ten pravý hit. 

l Vždy úzce spolupracujeme s vedením každého Obchodního centra 
na reklamních kampaních, kde je MINI EXPERESS hlavním 
"lákadlem„ dané akce. 

Prezentace projektu 
Představení
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l MINI EXPRESS byl vyroben pro provoz 
v obchodních centrech právě pro malé 
děti, ale i dospělé a je uzpůsoben pro 
pohyb v chodbách a prostorách 
každého OC, které splňuje předepsané 
normy. Je velmi obratný, tichý 
poháněný voltovým motorem. Běžná 
provozní rychlost je srovnatelná s 
běžnou chůzí dospělého člověka nebo s 
uklízecími pojízdnými vozíky. 

l K provozu vláčku není nutné budovat 
žádné kolejiště nebo jakkoli zasahovat 
stavebními úpravami do rázu interiéru. 

l OC vláček se skládá z elektrické 
mašinky a max. s 4-mi přepravními 
vozíky.

Prezentace projektu 
Základní informace
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l Počet vozíků je upraven dle možností OC. Celkový počet pasažérů je 
18 dětí / dospělých nebo 24 dětí. Obsluhu zajišťují dvě vyškolené 
osoby, jeden řidič a průvodčí, kteří dohlížejí na bezpečnost 
cestujících osob.

l Mašinka je vybavena bezpečnostními snímači pro případ nechtěné 
srážky s procházejícími osobami. 

Prezentace projektu 
Základní informace
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l Bezpečnost:
– Senzory pohybu v okolí soupravy propojené s palubním počítačem
– Trojnásobné jištění propojených vagónků
– Bezpečnostní sítě mezi vagónky
– Speciální bezpečnostní dveřní kliky proti otevření zevnitř
– Speciální povrchová úprava proti oděrkům

Prezentace projektu 
Základní informace
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l Specifikace soupravy:
– Lokomotiva + max. 4 přepravní 

vozíky
– Max. 24 cestujících
– Otáčecí rádius: 3m
– Max. váha soupravy: 1.660kg
– Schváleno: TÜV pro provoz v zemích 

evropské unie
– Délka soupravy: 10,21 m
– Doba nabíjení: 8 - 10 h
– Doba provozu: 16 h
– Nejvyšší rychlost: 6,1 km/h
– Dojezd: cca 80 km
– Cena = cca malý byt v Praze

Prezentace projektu 
Základní informace
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l Hlavní výhody vláčku MINI EXPERESS :
– Vysoká vizibilita díky velmi podařenému designu celého vláčku a 

dalších jeho součástí (nádraží, lavičky pro čekající rodiče, atd.), která 
na děti působí doslova jako magnet.

– 100% ekologický a tichý provoz díky elektromotoru a  použitých 
materiálech.

– Obratnost na malém prostoru a pohodlný interiér s velkým důrazem 
na výběr použitých materiálů.

– Bezpečnost provozu jak pro pasažéry, tak i jeho okolí díky 
několikaletému testování a provozování.

– Cenově velmi dostupná atrakce s možností akčních slev a soutěží.
– K in-door i out-door využití, dle potřeb provozovatele a začlenění do 

ostatních eventů v místě konání. 
– Atrakce s pozitivním dopadem na všechny návštěvníky J

Prezentace projektu 
Proč MINI EXPRESS
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Prezentace projektu 
Cenová strategie jízdného a jízdní řád

Počet
Cena 

jízdenky
Jízdenka Pasažér nad 4 roky 30,- Kč
Jízdenka Pasažér do 4 let 50,- Kč

Akční jízdenka 2+1 jízda zdarma 60,- Kč

Přeprava se řídí 
přepravním řádem

Pasažér do 4 let věku  
musí být doprovázen 
zodpovědnou osobou!

l Jízdní řád:
– Pondělí – čtvrtek

• 10:00 – 19:30
– Pátek – neděle

• 9:30 – 20:30
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l Zážitek z jízdy je pro malé pasažéry opravdu silný a 
nedá se srovnat se statickými automaty 

l Tato unikátní atrakce má samozřejmě velký vliv na 
dobré jméno a reklamu OC, ve kterém je tato služba 
zákazníkům poskytována. Pro děti je to vítané 
zpestření nudného nakupování s rodiči a motivace k 
opětovné návštěvě OC.

l Jízda v našem vláčku je okořeněna reálnými 
zvukovými efekty včetně dýmu, které ve Vás vyvolají 
pocit opravdové jízdy…

Prezentace projektu 
Proč MINI EXPRESS
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l Stále jsme vás ještě nepřesvědčili?
– Podívejte se tedy na klady a zápory, které jsme si při navrhování tohoto 

projektu položili:

Prezentace projektu 
Proč MINI EXPRESS

Pro
ü Každý se rád bavíJ
ü Návštěvníci stráví  v OC více času.
ü Děti vydrží chodit déle po obchodech a 

rodiče více utratí v jednotkách nájemců.
ü Jedná se o ekologickou, bezpečnou 

atrakci s maximálním důrazem na kvalitu 
a design.

ü Cenová dostupnost jízdného.
ü Atraktivní soutěže.
ü Získávání zpětné vazby od pasažérů ke 

zvyšování kvality služeb v OC.

Proti
û Pro provozovatele vysoká počáteční 

investice a náklady na provoz, které je 
nutné kompenzovat dohodou s 
managementem OC o nulovém nebo 
symbolickém nájemném.
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l Co nabízí společnost MINI EXPERESS Entertainment
– Zajistíme dodání vláčku MINI EXPRESS a nádraží do OC

• Dle domluvy můžeme vláček designověupravit.
– Postaráme se o veškerý servis týkající se provozování vláčku

• vyškolený personál,
• vybavení zázemí (nádraží),
• kompletní know-how pro úspěšné provozování vláčku MINI EXPRESS,
• všechny nezbytné dokumenty a věci potřebné ke spuštění atrakce,
• smlouva bude uzavírána na 2 roky s možností prodloužení.

– Poskytneme zdarma komunikační plochu na střeše vláčku – dle domluvy
– Budeme se účastnit všech eventů v rámci OC – dle domluvy.
– Uspořádáme zahajovací ceremoniál a spanilou jízdu v OC ve spolupráci s 

externími partnery.

Prezentace projektu 
Nástin spolupráce s vybraným OC
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l Co očekáváme od  provozovatele OC
– Umožnění pohybu vláčku MINI EXPRESS v prostorách pasáže OC nebo v 

jejich vybraných částech.
– Poskytnutí plochy na zastávku vláčku, včetně umístění nádraží

• Celková tato plocha činí cca 45m2

• Napojení na el.220V
– Nulové nebo symbolické nájemné.
– Propagaci na webu OC i FCB, případně na poutačích umístěných v OC –

dle domluvy.   

Prezentace projektu 
Nástin spolupráce s vybraným OC
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l Pro další informace nás prosím 
neváhejte kontaktovat

info@fundrive.cz
+420 739 452 981

Prezentace projektu 
Kontakt



Těšíme se na spolupráci
Tým FUN DRIVE, s.r.o.


