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Příklady výhodného marketingu zaměřeného
na vybrané skupiny zákazníků
Na reklamní kampaně nemají poskytovatelé car-sharingových služeb zpravidla k dispozici žádný velký rozpočet. Proto musejí své prostředky vynakládat s mírou a tak, aby se dostaly k cílové skupině.
Proto také často odpadnou typy plošné a nákladné reklamy, jako jsou inzeráty v tisku, které se
navíc dostanou až k příliš rozsáhlému publiku.
V tomto informačním listě bychom chtěli představit několik dobrých příkladů cílených a výhodných
marketingových opatření, zaměřených na správně vybrané cílové skupiny potenciálních zákazníků
car-sharingu.

Nábor nových zákazníků v okolí nových stanic car-sharingu
Nové stanice car-sharingu bývají často budovány jako investice provozovatele orientovaná na
budoucnost. Ve chvíli, kdy jsou otevírány, většinou
nemívají v docházkové vzdálenosti tolik soukromých ani firemních zákazníků, aby byla vozidla
plně vytížena. Proto má smysl, aby poskytovatel
služby se pokusil inzerovat své služby v bezprostředním okolí stanice. Přitom je třeba používat
argumenty, jako je bezprostřední blízkost nové

nabídky, potíže s parkováním pro soukromá vozidla nebo vysoké náklady pronajímaných parkovacích míst. Časově omezené zaváděcí ceny pro
nové uživatele pomohou urychlit potřebné rozhodnutí nových zájemců v okolí nové stanice.
Vyhledávání zájemců v dosud neobsloužených městských částech a oblastech
Často se stává, že v některých méně urbanizovaných městských částech žije jen poměrně málo
zákazníků car-sharingu. Provozovatel sdílených
vozidel tam ve fázi budování služby nemohl vybudovat žádné stanoviště,
které by bylo rentabilní, a
stávající zákazníci musejí
do nejbližších stanic cestovat poměrně daleko.
Co je možné v takové
situaci udělat, aby se
v dané oblasti co nejdříve našel dostatečný počet zákazníků pro
zřízení nové stanice?
Poskytovatel služeb si
může stanovit minimální
počet zákazníků, který je potřeba pro jedno
stanoviště, a informovat
o něm dosavadní zákazníky a zájemce prostřednictvím svého interního
zpravodajství. To může
posloužit jako podnět pro
dosavadní uživatele, aby
ve svém okolí sami hledali další zákazníky.

Obr. 1: Reklamní leták s informacemi o nové stanici car-sharingu v Cáchách (Zdroj: cambio Aachen, StadtteilAuto Car Sharing GmbH)
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Spokojení zákazníci a zainteresovaní uživatelé získávají nové zákazníky
„Prvního zákazníka získá reklama, všechny ostatní
služby.“ Toto pravidlo marketingu se rozhodně dá
uplatnit na car-sharing. Když se zeptáte provozovatele car-sharingu, jak se jeho současní zákazníci dozvěděli o službách sdílení vozidel a kdo je
s touto nabídkou oslovil, vždycky se ukáže, že na
prvním místě bylo ústní podání. To ale předpokládá dvě věci: Stávající zákazníci musejí sami být se
službami car-sharingu spokojeni, sami se o téma
zajímat a přitom mít dostatek informací, aby se
sdílení vozidel objevilo jako téma konverzace v
okruhu přátel a známých.
Kromě základní reference o kvalitě nabídky a
uživatelském komfortu mohou poskytovatelé
služeb aktivně podporovat ústní propagaci dvěma způsoby: V prvé řadě mohou svým zákazníkům dodávat aktuální informace a udržovat jejich
zájem o další rozvoj různými informačními bulletiny e-mailovým zpravodajem. V druhé řadě je možné nabídnout odměnu těm, kteří přivedou nového
zákazníka. Například každý nový zákazník car-sharingu může znamenat „jízdní kredit“ pro toho, kdo
jej získal.
Informační balíčky pro nové rezidenty

Obr. 2: Reklamní plakát s novou nabídkou car-sharingu ve městě Sabadell (Zdroj: Avancar Carsharing)

Přitom je možné jejich iniciativu podpořit nějakou
časově omezenou speciální nabídkou.
Tento způsob získávání nových zákazníků v konkrétních lokalitách využili například němečtí provozovatelé teilAuto Tübingen a Kay-Bee Car-Sharing
ve Würzburgu.

	

Změny ve způsobu života jsou dobrou příležitostí, jak si osvojit nové návyky. Stěhování do nového města nebo do neznámého sousedství může
posloužit jako příležitost zamyslet se nad novými
možnostmi mobility domácnosti. Je třeba nově
naplánovat každodenní cesty a vyzkoušet nové
dopravní prostředky.
Některé městské správy nabízejí informace občanům, kteří se do jejich města stěhují odjinud.
Takové „informační balíčky“ obsahují užitečné údaje o životě ve městě, například i přehled jízdného
a dopravních spojů veřejné dopravy. Bylo by přínosné, kdyby se noví obyvatelé při této příležitosti
dozvěděli i cílené informace o car-sharingu. Protože z důvodů ochrany osobních údajů není možné adresy nových občanů sdělovat, je zřejmé, že
spolupráce s městem je nutná, aby se taková na
nové obyvatele zacílená informační kampaň mohla
uskutečnit.
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Obr. 3: Obálka
balíčku určeného
novým rezidentům v Mnichově;
obsahuje výtah z
informací o carsharingu (Zdroj:
Mnichovský
dopravní podnik
– Münchner Verkehrsgesellschaft
mbH, hlavní
město Spolkové republiky
Bavorsko Mnichov
– odbor okresní
správy)

Propojení myšlenky car-sharingu s veřejným životem města nebo městské části
Car-sharing je v mnoha regionech a městech
považován za novou a inovativní službu. Dobré
zapojení provozovatelů carsharingu do veřejného života města nebo čtvrti tento pozitivní dojem posiluje.
Kromě toho se tak dostávají informace o pohodlném
využívání sdílených vozidel k
dalším okruhům společnosti.
Uveďme si několik příkladů:
• Informace o car-sharingu
jsou k dispozici na stánku

Obr. 4: Speciální nabídka carsharingu na frankfurtském festivalu Grüne Soβe (Zdroj: Buero
Anton Le Goff, Maja Wolff)
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při uličních slavnostech nebo při celoměstských
oslavách.
• Lokální festival je možné uspořádat jako tematickou součást
marketingové akce propagující
car-sharing: Například firma
Stadtmobil Rhein-Main zahájila svou prodejní akci spolu s
festivalem Grüne Soβe. (Grüne
Soβe je tradiční oblíbený jarní
pokrm z oblasti Frankfurtu.)
• Car-sharing je možné zapojit
do programu pořádanému u
příležitosti Evropského týdne
mobility.

Obr. 5: Logo pro akci Evropský týden
mobility 2009 (Zdroj: Evropská
komise, Generální ředitelství pro
životní prostředí)
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Obr. 6: Kampaň dopravního
svazu v Helsinkách zaměřená
na rozvoj car-sharingu: Chytří
lidé používají veřejnou dopravu
– téměř vždycky. (Zdroj: City
Car Club)
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Další informace:
O balíčku informací pro nové obyvatele Mnichova: Mnichovská dopravní společnost (Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), Zemské hlavní město Mnichov, odbor okresní správy: Gscheid mobil in München. München 2009 (německy).
Informace o Evropském týdnu mobility: http://www.mobilityweek-europe.org
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Verwendung auf dunklem Untergrund

Cambio Mobilitätsservice GmbH
www.cambio-carsharing.de

Italian Board for New Technologies
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Španělsko

Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Foundation Sustainable
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org
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Za obsah tohoto přehledu odpovídá jeho autor. Nemusí proto vyjadřovat názory
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použití informací, které jsou zde obsaženy.
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