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Desenvolupada
gràcies a molts no
i alguns sí

7 anys després de iniciar el projecte Freeel
i d’haver escoltat:

 • Les necessitats
 • Els consells (tots tenim un enginyer dins)
 • Les històries personals

Mai haguéssim pensat que escoltar coses que potser
en aquell moment sentíem que eren una pèrdua de temps 
ens acabaria ajudant tant. 

Després de parlar amb milers de clients vam decidir crear 
un model nou que pogués transformar tots aquells NO
en molts més SÍ.



LA BICI HAVIA DE SER: 

Objetctius de disseny

• Lleugera
• Àgil
• Plegable
• Urbana
• Fiable

• Atractiva
• Accessible
• Intermodal
• Integrable en el dia a dia de persones
  que viuen a ciutats



Dificultats
Vam trigar 18 mesos en el desenvolupament que va ser
esgotador perquè els objectius eren molt difícils de poder
assolir però, gràcies a la bona feina de tot l’equip,
vam aconseguir que durant el primer any de comercialització
es convertís en la bici elèctrica més venuda a Barcelona.



Veure vídeo



FER QUE LA RESISTÈNCIA AL CANVI SIGUI LA MÍNIMA POSSIBLE. PERÒ COM?

Què intentem oferir amb la freeel Z03?

+ Divertida
+ Ràpida

+ Àgil
+ Econòmica
+ Ecològica

+ Segura (minimitzar el risc de robatori)



PODER ACONSEGUIR UN CREIXEMENT ORGÀNIC DE L’EMPRESA GRÀCIES A: 

Quin creiem que ha estat l’èxit?

• Tenir temps per tractar i entendre el que la gent volia d’una bici elèctrica (quan es tracta bé
   a les persones, habitualment ells et tracten bé i intenten contribuir a que quelcom que els hi agrada funcioni). 

• Oferir una bici d’alta qualitat a un preu accessible

• Servei postvenda òptim
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