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Споделена икономика
Модел и примери

OLX модел
Устойчив бизнес за по-чиста планета

Какво предстои:
Потребление на second hand

Нови бизнес модели

Свръх регулация

Q&A
Време за въпроси

Ще говорим за:



Модел на кръговата икономика



• Компания, която предлага краткосрочни 
наеми и не притежава НИТО ЕДИН 
апартамент

• Компания, по-голяма от външния дълг на 
България

31$ billion



• Компания, която превозва милиони 
пътници, но не притежава НИТО 
ЕДИН автомобил

• Оперира в повече от 200 града по 
света в над 55 държави

• На същата възраст Google струваше 
7 милиарда!

49$ billion 15$ billion



• Компания, която печели от музика 
без да е продуцирала НИТО ЕДНА 
песен

• Договори с над 300,000 музикални 
издатели

• Компания, по-голяма от брутния 
вътрешен продукт на Македония

21$ billion



Как работи OLX



Модел за устойчива климатична революция



Общо спестени ресурси от платформите на OLX Group*

11.164.509
гига джаула

Вътрешно проучване, обхващато България, Полша, Румъния, Португалия, Египет, Русия, Индонезия

Отнася се за телефони, лаптопи и мода

Енергия

Вода

Емисии

=

Потребление в USA

x 25.130

= x 34.297 14.216.252
m3

742.957 тона
въглероден диоксид

=

Пътника от Амстердам >L.A.

(и обратно)

x 256.192 

Потребление в USA
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Какво предстои?



Бум в потреблението на second hand

*Thred UP Report 2019



Все повече жени вече пазаруват second hand

*Thred UP Report 2019



Second hand е популярно сред всички видове клиенти

*Thred UP Report 2019



Все повече нови (локални) бизнес модели

Не знам къде да ям наистина местна храна

РешениеПроблем

Трябва ми инструмент, но еднократно

Трябва ми офис за няколко дни

Няма къде да оставя домашния си любимец

Няма къде да паркирам

Няма къде да си складирам вещите



Нова директива за електронната търговия 2020:

• нелегално съдържание
• авторските права
• не взима под внимание „Notice & Action”

Все по-голяма отговорност върху платформите, което води до:

• реална заплаха от спиране на бизнеса, защото не спазва 
определени правила

• неравностойно прилагане на правила и закони към всички 
платформи

• пре-модерация и саморегулация на съдържанието

Н-18 – отчитане на продажби чрез фискални устройства

• добавка за електронните магазини

• Предизвикателството СУПТО

Засилена регулация на дигиталното пространство






