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Esimerkkejä edullisesta kohdennetusta markkinoinnista

Uusien asiakkaiden houkutteleminen uu-
sien yhteisautoiluasemien ympärillä

Uudet yhteisautoiluasemat ovat usein palvelun-
tarjoajalle etukäteen suoritettava investointi. 
Kun uutta asemaa avataan, kävelyetäisyydellä 
asemasta ei yleensä ole tarpeeksi asiakkaita, 
jotka mahdollistaisivat autojen kapasiteetin täy-
den käytön. Niinpä palveluntarjoajan kannattaa 
lisätä markkinointia uuden aseman välittömässä 
läheisyydessä. Näin voidaan tuoda esille mm. 
uuden aseman läheisyys, alueen pysäköintipai-
neet ja vuokrattujen pysäköintipaikkojen kalliit 

hinnat. Rajoitetun ajan voimassa olevat esitte-
lytarjoukset uusille asiakkaille nostavat myös 
nopeasti jäseniksi liittyvien määrää.  

Kiinnostuneiden asiakkaiden etsiminen 
uusilta alueilta

Yhteisautoiluasiakkaat asuvat usein tiiviisti asu-
tuilla alueilla. Koska yhteisautoiluasemaa ei ole 
taloudellisesti kannattavaa perustaa uuden alu-
een rakentamisen aikana, alueen nykyisten asi-
akkaiden on joskus kuljettava pitkiäkin matkoja 

lähimmälle yhteisautoi-
luasemalle. 
Miten tällaiselle raken-
tamisvaiheessa olevalle 
alueelle voidaan syn-
nyttää tarpeeksi suuri 
asiakaskunta, jotta uusi 
asema olisi mahdollista 
perustaa mahdollisim-
man pian?
Yhteisautoilupalvelui-
den tarjoajat voivat 
määrittää mahdolliselle 
uudelle asemalle tarvit-
tavan vähimmäisasia-
kasmäärän ja tiedottaa 
sitten jäsenille olemas-
sa olevien asiakkaiden 
ja asiasta kiinnostunei-
den määrästä. Uuden, 
läheisemmän aseman 
mahdollisuus saattaa 
toimia nykyisille asi-
akkaille kimmokkee-
na houkutella alueelta 
mukaan uusia jäseniä. 

Autojen yhteiskäyttöpalveluiden tarjoajilla ei yleensä ole suuria markkinointibudjetteja. Niinpä 
käytettävissä olevat varat tulisi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla kohderyhmän saavutta-
miseksi. Kalliit mainoskampanjat esimerkiksi painetussa mediassa saavuttavat suuren yleisön, 
mutta ne ovat usein liian laajoja eivätkä siksi tavoita kohdettaan tehokkaasti. Tässä tietokor-
tissa on hyviä esimerkkejä edullisista tietyille kohderyhmille suunnatuista yhteisautoilupalve-
luiden markkinointikeinoista.

Kuva �: Uuden yhteisautoiluaseman mainoslehtinen Aachenissa (Lähde: cambio Aachen, StadtteilAuto Car Sharing 
GmbH)
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Kampanjaa voidaan tukea myös rajoitetun ajan 
voimassa olevilla erikoistarjouksilla.
Saksalaiset palveluntarjoajat teilAuto Tübinge-
nissä ja Kay-Bee CarSharing Würzburgissa käyt-
tivät tätä kohdennetun markkinoinnin strategi-
aa.

Tyytyväiset asiakkaat ja innostuneet 
käyttäjät tuovat uusia asiakkaitas

”Markkinointi houkuttelee ensimmäisen asiak-
kaan, palvelu tuo loput.” Tämä markkinoinnin 
sääntö pätee myös yhteisautoiluun. Kun yhtei-
sautoilupalveluiden tarjoajilta kysytään, mistä 
ja keneltä heidän asiakkaansa ovat palveluis-
ta kuulleet, on nykyisten asiakkaiden suus-
ta suuhun leviävä tieto aina kärkisijalla. Tämä 
tarkoittaa kahta asiaa: nykyiset asiakkaat ovat 
tyytyväisiä palveluntarjoajan tuotteeseen ja 
palveluun, ja he ovat tarpeeksi kiinnostuneita ja 
perillä asiasta ottaakseen asian puheeksi kes-
kustellessaan muiden kanssa.
Laadukkaan palvelun ja asiakasystävällisyyden 
lisäksi palveluntarjoajat voivat aktiivisesti edes-
auttaa asiakkaidensa levittämää tietoa kahdella 
tavalla: pitämällä asiakkaat ajan tasalla ja kiin-
nostuneina palvelun lisäkehityksestä postitse tai 
sähköpostitse toimitettavalla asiakaskirjeellä, ja 
palkitsemalla heidät uusien asiakkaiden tuomi-
sesta yritykselle. Asiakas voi esimerkiksi saada 
jokaisesta hankkimastaan uudesta asiakkaasta 
ajohyvityksiä asiakastililleen.

Tietopaketteja uusille asukkaille

Asumisen muutokset tarjoavat hyvän tilaisuu-
den kehittää uusia toimintatapoja, ja muutto 
uuteen kaupunkiin tai oudolle alueelle antaa ko-
titalouksille hyvän syyn miettiä liikkumisratkai-
sujaan uudelleen. Päivittäiset reitit on mietittävä 
uudelleen, mikä tarjoaa mahdollisuuden uusien 
kulkutapojen kokeilemiseen.
Jotkin kaupungit tarjoavat muualta muuttavil-
le tietopaketin, joka sisältää muiden tärkeiden 
tietojen lisäksi myös joukkoliikenteen hinta- ja 
aikataulutietoja. Tätä tilaisuutta voidaan käyttää 
hyväksi jakamalla tietyille alueille tietoa myös 
autojen yhteiskäytöstä. Koska uusien asiak-
kaiden osoitetietoja ei voida yksityisyyssyistä 
luovuttaa yhteisautoilupalveluiden tarjoajille, 
kampanjan toteuttaminen vaatii yhteistyötä 
kaupungin kanssa.  

Kuva 2: Uuden yhteisautoiluaseman juliste Sabadellissa (Lähde: Avan-
car Carsharing)
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Yhteisautoilun yhdistäminen kaupungin 
tai kaupunginosan yleisötapahtumiin

Yhteisautoilu nähdään monilla alueilla uutena ja 
innovatiivisena liikkumismuotona. Palveluntar-

joaja, jolla on vahvat siteet 
alueen toimijoihin ja ylei-
sötapahtumiin, vahvistaa 
tätä myönteistä mieliku-
vaa. Yhteistyön avulla tietoa 
yhteisautoilun hyödyistä 
voidaan tehokkaasti levittää 
koko yhteisölle. Mainitsemi-
sen arvoisia mahdollisuuksia 
ovat muun muassa seuraa-
vat:

• Infopiste autojen yhteiskäytöstä kaupungin-
osan katujuhlassa tai koko kaupungin tapah-
tumissa.

• Yhteisautoilupalveluiden 
markkinointi paikallisten 
tapahtumien teeman mu-
kaisesti: Stadtmobil Rhein-
Main käynnisti erikoistar-
jouskampanjan Frankfurtin 
jokakeväisessä Grüne Sosse  
ruokafestivaalissa.

• Yhteisautoilun markkinointi 
kansainvälisellä Liikkujan 
viikolla. 

Kuva 3: Mün-
chenin uusien 
asukkaiden 
tervetulopaketin 
kansi; tietopaketti 
sisältää liitteen 
yhteisautoilupal-
velusta (Lähde: 
Münchner Ver-
kehrsgesellschaft 
mbH (MVG), liitto-
valtion pääkau-
punki München, 
Kreisverwaltungs-
referat)

Kuva 5: Kansainvälisen Liikkujan 
viikon 2009 logo (Lähde: Euroo-
pan komissio, ympäristöasioiden 
pääosasto)

Kuva �: Yhteisautoilupalvelui-
den erikoistarjous Frankfurtin 
Grüne Sosse  juhlassa (Lähde: 
Buero Anton Le Goff, Maja 
Wolff)

Kuva 6: HKL:n ja YTV:n yhtei-
sautoilukampanja. Iskulause: 
Fiksu käyttää julkista liiken-
nettä – lähes aina (Lähde: City 
Car Club)
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IEE:n vastuuvapauslauseke:

Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän tietokortin sisällöstä. Sisältö ei välttä-
mättä heijastele Euroopan yhteisöjen mielipidettä. Euroopan komissio ei ole 
vastuussa sisällön mahdollisesta tulevasta käytöstä.

Tukijana

Lisätietoja:

Münchenin tietopaketti uusille asiakkaille: Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (Münchenin joukko-
liikenteen liitto), liittovaltion pääkaupunki München, paikallisen viranomaisen esittely: Gscheid mobil 
Münchenissä. München 2009 (saksaksi)
Kansainvälisestä Liikkujan viikosta: http://www.mobilityweek-europe.org/ (englanniksi)
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts- 
service GmbH 
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V. 
www.carsharing.de

Kreikka
  Center for Renewable Energy Sources 
www.cres.gr

Irlanti

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing 
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italia

Italian Ministry of Environment,  
Land and Sea (IME) 
www.minambiente.it

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

Espanja

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


