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Oci
Economia col·laborativa
En plena era digital on la tecnologia avança a
passos molt accelerats assistim a noves formes
de creació d'empreses que utilitzen la xarxa per
a oferir els seus serveis: Uber, Airbnb o
Blablacar..., en són un exemple, es tracta
d'empreses exponencials que utilitzen els
principis de l'economia col·laborativa.

L'eclosió d'aquestes empreses ha ocasionat la
protesta de sectors tradicionals als quals,
aquestes plataformes, els són una competència
directa. I és així que Brussel·les ha hagut de
pronunciar-se i ha acabat presentant un informe
sobre economia col·laborativa on recomana, als
estats membres, que no posin entrabancs a
aquests tipus d'empreses.

Airbnb va ser fundada al novembre del 2008 per
Brian Chesky, Joe Gebbia i Nathan Blecharczyk a
San Francisco, Califòrnia. Airbnb és un mercat en
línia que ofereix lloguer d'una casa o apartament
durant les vacances que connecta el propietari de
l'habitatge amb usuaris que busquen llogar l'espai.

Blablacar

Uber
Uber és una start-up finançada per capital risc,
fundada per Garrett Camp i Travis Kalanick.
L'usuari pot detectar als conductors anònims que
s'ofereixen a la seva zona per transportar-lo en el
seu vehicle particular a canvi d'un preu prèviament
establert. El pagament es realitza amb targeta i Uber
s'emporta una comissió del 20% sobre el cost final
del trajecte.
Els vehicles es reserven mitjançant l'enviament d'un
missatge de text o l'ús de l'aplicació mòbil, des d'on
es pot seguir la ubicació del vehicle reservat.

BlaBlaCar és una plataforma que connecta
conductors amb passatgers que volen realitzar el
mateix viatge.
Els conductors publiquen al web de Blabacar el
trajecte que vol realitzar, les places que té
disponibles i el cotxe en el qual viatjaran. Els
passatgers que hi estiguin interessats poden reservar
la seva plaça per a compartir viatge i despeses.
La inscripció a la plataforma és ràpida, gratuïta i
immediata. Blabacar permet realitzar el viatge amb
tota confiança gràcies al seu web i els seus apps,
amb idees i ginys pràctics i innovadors.
Els conductors estalvien molts diners en els seus
desplaçaments ja que viatgen al millor preu possible.

Avantatges:
Airbnb
Airbnb és una plataforma que permet publicar,
descobrir i reservar diferents allotjaments. Disposa
de 800.000 propietats en més de 192 països
repartits en 33.000 ciutats d'arreu del món. Es va
crear a finals de l'any 2008 i avui dia és un dels
recursos més buscats sobretot per viatjants.

És més barat i molt més còmode.
Pots triar el dia i l’hora.
No apliquen commissions.
És ràpid fer la gestió.
És una forma alternativa de viatjar.

