Mobile2020 - Promowanie roweru jako codziennego środka transportu w Europie Środkowej i Wschodniej

KOMUNIKACJA I ZMIANY ZACHOWAŃ

Potrzeba komunikacji
W krajach europejskich rower może być postrzegany
na wiele sposobów. Tam gdzie na rowerze jeździ wiele
osób, ich wizerunek jest zazwyczaj pozytywny,
natomiast w innych miejscach jazda na rowerze
postrzegana jest krytycznie lub niechętnie. Postawy te
warto zmieniać, zwłaszcza, że coraz wyraźniejsze
negatywne skutki nadmiernego ruchu samochodowego
skłaniają do poważnego zastanowienia się nad
korzyściami z jazdy na rowerze.
O tym, jakie to korzyści piszemy w niniejszej broszurze.
Jazda na rowerze to dobry sposób na poruszanie się
po mieście, który przemawia do rozsądku i emocji.
Oto jej zalety:
o jest przyjemna i niezobowiązująca
o poprawia jakość życia
o jest opłacalna finansowo
o zdrowa
o bezpieczna
o pomaga zachować dziedzictwo historyczne
europejskich miast
o jest przyjazna dla środowiska
o jest najszybszym sposobem przemieszczania
się na odległości mniejsze niż 5 km
o jest efektywna energetycznie
o stanowi najłatwiejszą alternatywę dla
samochodu

Strategie komunikacji marketingowej
Jazda na rowerze niesie ze sobą wiele korzyści, ale
przedstawiając wszystkie jej zalety wszystkim grupom
docelowym jednocześnie nie osiągnie się sukcesu.
Radzimy zamiast tego skupić się na identyfikacji tych
elementów przekazu (potrzeb, interesów), które
pozwolą najskuteczniej dotrzeć do każdej z wybranych
grup.
Planując działania komunikacyjne należy od początku
kierować się jasno określona strategią. Jeżeli celem jest

Studium
przypadku:
Rowerowe
powitanie wiosny w Poznaniu
Pierwsze „Rowerowe powitanie wiosny”
miało miejsce w 1993 r. Impreza odbywa się
co roku, w weekend najbliższy pierwszego
dnia wiosny, i przyciąga licznych fanów
jednośladów. Odbywa się przejazd na
rowerach przez centrum miasta i topienie
nietypowej
marzanny.
Kukła
zostaje
udekorowana
w
taki
sposób,
aby
symbolizowała jeden z problemów stojący na
drodze do sprawnego systemu rowerowego.
Przykładowo, raz marzanna symbolizowała
budżet miasta, w którym nie przewidziano
żadnych pieniędzy na drogi rowerowe; w
innym roku była symbolem problemów na
przejazdach: wysokich krawężników i
wzbudzających światła przycisków, które
utrudniają
przejazd
przez
jezdnię
rowerzystom. Marzanna wrzucana jest do
Warty, jednak zawsze przymocowywany jest
do niej sznurek pozwalający ją wyciągnąć z
powrotem, by nie zanieczyszczać rzeki.
W rowerowym powitaniu wiosny zazwyczaj
biorą udział przedstawiciele władz miasta.
Ich obecność stwarza okazję do omówienia
sytuacji
rowerzystów
w
mieście.
Organizowane są konkursy dla uczestników
– np. wybór najlepiej udekorowanego
roweru,
znalezienie
najmłodszego
uczestnika, jak też testy znajomości zasad
bezpiecznego zachowania na drodze.
Impreza cieszy się dużą popularnością wśród
mieszkańców i mediów. Daje okazję na
wydobycie rowerów z garaży i piwnic i
skorzystania z nich jako środka transportu.
Dla polityków i decydentów jest to okazja do
zapoznania się z potrzebami rowerzystów i
podjęcia bardziej intensywnych działań na
rzecz poprawy warunków jazdy na rowerze.
Źródło: Beim 2009

zmiana zachowania, należy zastosować odpowiednio
zmodyfikowane techniki marketingu komercyjnego,
które skutkują wprowadzaniem trwałej zmiany postaw
i wpływają na świadomość i postrzeganie wybranych
norm społecznych, postaw i wzorców zachowania.
Dzięki zastosowaniu odpowiednio wybranych technik
marketingowych można dotrzeć do uczestników ruchu
drogowego i wpłynąć na ich postrzeganie, postawy i
zachowania.

grup docelowych, ale także cały szereg innych
rozwiązań.
Przykłady działań marketingowych i komunikacyjnych:
o

Teoria marketingu definiuje grupy docelowe jako grupy
ludzi, którzy mogą być potencjalnymi konsumentami
jakiegoś produktu lub usługi. Istnieje szereg metod na
zidentyfikowanie charakterystyk tych grup i klasyfikację
grup docelowych według wspólnych cech i potrzeb.
Ludzie kierują się różnymi motywacjami i potrzebami,
dlatego też działania promocyjne powinny być
odpowiednio
ukierunkowane
i
precyzyjne.
Najefektywniejszą
strategia
jest
skierowanie
komunikacji do tych grup, które wykazują najsilniejszy
potencjał do zmiany zachowań na bardziej przyjazne
rowerom.

bazujące

na

o

imprezy, spotkania i festyny rowerowe

o

automaty liczące i wyświetlające natężenie
ruchu rowerowego

o

działania motywacyjne dla konkretnych grup
odbiorców

o

stworzenie stanowiska koordynatora lub
przedstawiciela ds. rowerów w lokalnym
samorządzie

o

wykorzystanie „nowych mediów“

o

stworzenie zachęt finansowych

Grupa docelowa
Młodzież szkolna

Dorośli

Ocena efektów działań promocyjnych
Przy wdrażaniu działań promocyjnych na rzecz jazdy na
rowerze, istotnym krokiem jest ocena skuteczności
tych działań. Pozwala ona na skonfrontowanie
teoretycznych zamierzeń i planów z ich praktycznym
rezultatem i ocenę, na ile udało się zrealizować
zamierzone cele. Wyciągnięte wnioski pomagają
również w planowaniu kolejnych działań. Ewaluacja
jest wiec nieodzownym elementem każdej rowerowej
strategii promocyjnej.

wizerunkowe,

emocjach

Identyfikacja grup docelowych
Jazda na rowerze jest dostępna niemalże dla
wszystkich, niezależnie od wieku, płci, pozycji
społecznej czy sprawności fizycznej.

kampanie

Osoby
dojeżdżające do
pracy
Początkujący
rowerzyści
Kobiety
Imigranci
Osoby starsze
Kierowcy
samochodów

Przekaz
Jazda na rowerze sprawia dużą frajdę,
daje poczucie swobody i niezależności i
pozwala poczuć się pełnoprawnym
uczestnikiem ruchu.
Jazda na rowerze jest przyjemna i
relaksująca,
poprawia
formę
i
korzystnie wpływa na zdrowie.
Jazda na rowerze pozwala zaoszczędzić
czas i pieniądze a jednocześnie
poprawia sprawność fizyczną.
Jazda na rowerze to szybki, łatwy i
elastyczny sposób przemieszczania się.
Jazda na rowerze jest przyjemna,
modna i kształtuje figurę.
Jazda na rowerze oferuje niezależność i
swobodę poruszania się.
Jazda na rowerze jest relaksująca i
korzystna dla zdrowia.
Jazda na rowerze to szybki i wygodny, a
także
oszczędny
sposób
przemieszczania się.

Środki i działania promujące jazdę na rowerze
Promocja rowerowa może obejmować szeroko
zakrojone kampanie marketingowe, bazujące na
wizerunku i emocjach, skierowane do konkretnych
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Wykorzystanie „nowych mediów“ w marketingu
Wiele
aktualnych
kampanii
promocyjnych
wykorzystuje
oprócz
tradycyjnych
rozwiązań
marketingowych także usługi internetowe i informacje
na stronach www. Wykorzystanie nowych mediów
może przybierać różne formy, od najprostszego
udostępniania informacji w Internecie,. Przez
działalność na portalach społecznościach typu
Facebook, umieszczanie multimedialnych materiałów
na blogach i serwisach w rodzaju YouTube aż do
narzędzi do planowania podróży i obliczania „śladu
węglowego“.
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