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KOIKI. PROBLEMÀTIQUES DETECTADES 

Ciutats no pacíficades 

 

• Increment de les vendes 

online 

• Increment dels cotxes i 

furgonetes destinats al 

repartiment de productes 

Contaminació ambiental 

 

• Entrega de productes en 

vehicles de combustió 

fòssil. 

• Declaració de 

l’emergència climàtica a 

Espanya 

• Objectius ODS 

Feina precària 

 

• El DUM és l'últim eslavó 

de la cadena amb preus 

de serveis molt precaris i 

jornades poc 

reglamentades 

• Hi ha col·lectius que tenen 

moltes dificultats per 

trobar i mantenir una 

ocupació laboral.  
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Realitzar entregues 

adaptades als 

destinataris. 

Cuidar el nostre 

planeta i les nostres 

ciutats.  

Crear feina 

sostenible i de 

qualitat. 

QUÈ ES KOIKI? 

El primer operador de transport sostenible que neix per solucionar els 

problemes de repartiment i recollida de paquets en la darrera milla.  

EL MODEL KOIKI ES DEFINEIX PER 

Ser flexible, creant 

projectes específics 

per als seus clients. 



MODEL DE TREBALL KOIKI 

• Koiki fa la DUM de clients propis i de partners logístics com SEUR, DHL, Zeleris i altres. 

• Koiki treballa en aliança amb més de 40 centres de repartiment a Espanya, la majoria entitats de 

l'economia social. 

• Els centres de repartiment fan l’enviament de paqueteria a peu, en bicicargo o cotxe elèctric pels 

paquets més voluminosos/pesats. 

• Gràcies al treball en xarxa, genera ocupació sostenible per més de 80 persones de col·lectius 

de difícil inserció laboral. 

• Durant els darrers anys s’han estalviat més de 270.000 kg de CO2 al planeta gràcies a les 

entregues repartides per els Koikis. 

• Al 2020 hem llançat la distribució 100% sostenible a Madrid i Barcelona amb Juan XXIII i Grup 

TEB. 



Micro-centres KOIKI 

• El centre Koiki rep la paqueteria 

que serà entregada per via dels 

Koikis. 

• APP de Koiki per la distribució de 

la paqueteria 

Compra online 

• Les persones compren en tendes 

online que utilitzen Koiki per a 

l’entrega final. 

• Plataforma pròpia de Koiki per la 

gestió dels enviaments 

• Els Koikis entreguen els 

enviaments caminant o bicicargo 

als domicilis, assegurant 

l’efectivitat en l’entrega. 

• El destinatari pot interactuar amb 

el Koiki per pactar el moment de 

l’entrega 

Entrega dels productes 

COM FEM EL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ? 

Cada 1.000 enviaments al mes s'estalvien 470 kg de CO₂, es manté un lloc de treball 

i es redueix el col·lapse i trànsit a les ciutats. 



PER QUÈ SER UN CENTRE KOIKI 

Beneficis per l’entitat 

 

Començar una nova activitat comercial 

• Implementació d’un model de negoci sostenible verificat 

basat en la paqueteria. 

• Inici d’una línia de negoci de manera ràpida i amb una 

baixa inversió. 

• Koiki compta amb una cartera de clients amb la qual el 

centre pot començar a treballar. 

Generar ocupació de qualitat 

• Feina estable per al col·lectiu amb el que treballes i 

visibilitat del seu potencial. 

• Treball integrat amb la comunitat. 

Generar impacte ambiental positiu 

• Ajudar a reduir la contaminació i el tràfic a la ciutat on 

treballes. 

 

Treball en aliança amb Koiki 

 

Dissenyar conjuntament l’activitat 

• Elaborar conjuntament el pla de viabilitat del centre Koiki. 

• Oferir suport per a la comercialització de serveis en el 

territori. 

• Acordar conjuntament les tarifes de venta dels serveis. 

Implementar conjuntament l’inici del Centre Koiki 

• Formar a tots els repartidors i acompanyar la posada en 

marxa del Centre Koiki. 

• Oferir suport comercial i operatiu continu. 

Treballar en un projecte en xarxa a nivell estatal 

• Ser part d’un projecte que treballa amb entitats de tot el 

país. 

• Donar visibilitat al treball del centre a les xarxes i mitjans 

de Koiki. 



TE SUMES AL CANVI DE MODEL AMB KOIKI? 

• Els enviaments d’e-commerce dels Centres Koiki es poden combinar amb els repartiments de 

serveis locals per enfortir els comerços locals i garantir models mes potents al territori. 

• Generaràs ocupació estable per a entitats de l’economia social al territori 

• Ajudaràs a no col·lapsar les ciutats, perquè el trasllat es realitza a peu, amb bicicargo o amb cotxe 

ecològic 

• Ajudes a revertir l'emergència climàtica al municipi 

• Contribueixes a aconseguir els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) 

• Tindràs d’una plataforma informàtica per la gestió dels enviaments i la comunicació amb els 

clients 



Treballant juntes 

per a salvar al 

planeta 
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Contacte: 
Iván Torres 
ivantorres@koiki.eu 
Tel. 665 438 121 


