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Exemples de màrqueting econòmic
per captar clients concrets

La publicitat al voltant de les noves esta-
cions de Car-Sharing

Les noves estacions de Car-Sharing estan dis-
senyades, amb freqüència, a mode de prestació 
anticipada del servei, en el sentit que quan s‘in-
augura una nova estació, la quantitat de clients 
particulars i comercials a una distància que es 
pugui cobrir a peu, no és encara prou gran com 
per aconseguir una ocupació rendible de la flota 
de vehicles. Per aquest motiu és necessari que els 
operadors de Car-Sharing iniciïn una campanya 
publicitària intensa als voltants de la nova estació. 

En aquesta campanya es poden adduir arguments 
com la proximitat de la nova oferta, que es pot 
assolir a peu, la falta d‘aparcaments al barri o els 
elevats costos de les places de lloguer per a un 
vehicle privat. Unes tarifes de llançament durant 
un període limitat, per a clients nous al voltant del 
nou emplaçament, reforcen la decisió d‘aconse-
guir altes de nous clients.

Buscar persones interessades als barris 
on no hi ha cobertura de servei.

Als barris menys cèntrics 
sol residir un nombre 
comparativament menor 
de clients Car-Sharing. 
Tenint en compte que en 
la fase inicial l‘operador 
de Car-Sharing no va po-
der establir en aquestes 
zones una estació prò-
pia, degut a problemes 
de rendibilitat, els clients 
estaven obligats a realit-
zar llargs desplaçaments 
fins a l‘estació de Car-
Sharing més pròxima.
Què es podria fer, en 
aquesta situació, per 
aconseguir un nombre 
de clients prou gran 
com perquè una estació 
resultés rendible en un 
barri perifèric?
Els operadors de Car-
Sharing poden determi-
nar una quantitat míni-
ma de clients per a una 
estació amb  vehicles i 
publicar en la seva pu-

Les empreses de Car-Sharing no solen disposar d‘un gran pressupost per a publicitat, per a la 
qual cosa s‘han d‘usar els mitjans disponibles de forma moderada, procurant que el seu mis-
satge arribi realment als destinataris desitjats. Per aquest motiu es renuncia amb freqüència 
a costoses campanyes publicitàries, del tipus „regadora“, com ara anuncis en premsa, perquè 
es dirigeixen a un públic massa ampli.
Mitjançant el present full informatiu es vol presentar alguns bons exemples de mesures de 
màrqueting en el Car-Sharing que són econòmiques i orientades directament als clients po-
tencials.

Figura �: Tríptic publicitari d‘una nova estació de Car-Sharing a Aquisgrán (font: cambio Aachen, StadtteilAuto Car 
Sharing GmbH)
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blicitat adreçada als client , el nombre de clients 
registrats i interessats dels voltants. Això podria 
estimular els usuaris del sistema a fer publicitat 
ells mateixos entre els veïns. Aquesta campanya 
de captació de clients podria recolzar-se, de forma 
addicional, mitjançant condicions especials d‘ús 
durant un temps limitat.
Els operadors alemanys de Car-Sharing teilAuto 
Tübingen i Kay-Bee CarSharing, de Würzburg, per 
exemple, duen a terme aquest tipus de campa-
nyes per a determinades zones geogràfiques.

Els clients satisfets i interessats capten 
clients nous.

„És el departament comercial que capta els pri-
mers clients, mentre que és el propi el servei qui 

ho fa amb la resta“. Aquesta regla de màrqueting 
s‘aplica també, i molt especialment, a les empre-
ses de Car-Sharing. Quan se‘ls pregunta als ope-
radors de Car-Sharing com era que clients nous 
havien arribat a conèixer la seva oferta i a través 
de qui havien arribat a contactar amb l‘empre-
sa, la publicitat del boca a orella, per part dels 
usuaris de Car-Sharing entre els amics i coneguts, 
ocupa el primer lloc. Tanmateix, per a això s‘han 
de complir dues condicions: els clients registrats 
han d‘estar contents amb l‘oferta i amb el servei 
d‘atenció al client de l‘operador. Els clients han 
d‘estar ben informats i trobar l‘oferta de Car-Sha-
ring tan interessant que treguin aquest tema per 
iniciativa pròpia en el seu cercle d‘amics i cone-
guts.
A més d‘un servei de qualitat i orientat al client 
de l‘oferta, les empreses de Car-Sharing poden 
estimular el boca a orella dels seus clients imple-
mentant dues mesures. D‘una banda, mantenir 
al corrent els seus clients sobre les novetats del 
servei mitjançant una revista o un newsletter, tot 
conservant el seu interès en el continu desen-
volupament de l‘oferta. Per l‘altra, poden oferir 
incentius per a la captació de nous clients. Per 
exemple, per cada nou client Car-Sharing captat, 
es concedeix un bonus de consum al compte del 
client responsable de la captació.

Els paquets d‘informació per als nouvin-
guts

Quan les circumstàncies de la vida canvien es 
quan es produeixen bones oportunitats per intro-
duir nous hàbits. El trasllat a una nova ciutat, o a 
un altre barri, és una situació en la que cada llar 
sol reflexionar sobre la futura planificació de la 
seva mobilitat. Els desplaçaments diaris s‘hauran 
de plantejar de nou. És una bona oportunitat per 
provar nous mitjans de transport.
Alguns ajuntaments ofereixen als nouvinguts 
d‘una altra ciutat un paquet d‘informacions que 
conté moltes informacions útils sobre la nova ciu-
tat, encara desconeguda, entre elles també els 
mitjans de transport públics i les seves tarifes. 
Seria de gran utilitat si també es facilités la infor-
mació sobre l‘oferta de Car-Sharing. Atès que per 
motius de protecció de dades no es poden facilitar 
les adreces dels nous ciutadans als operadors de 
Car-Sharing, és necessari cooperar amb l‘ajunta-
ment, ja que només aquesta administració pública 
és la que podrà realitzar l‘acció.

Figura 2: Cartell publicitari d‘una nova oferta de Car-Sharing a la ciutat 
de Sabadell (font: Avancar Carsharing)
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Combinar els continguts de Car-Sharing 
amb la vida pública a la ciutat o el barri

A moltes ciutats i regions el Car-Sharing es consi-
dera un servei de mobilitat innovador. Una bona 

integració de l‘oferta de Car-
Sharing en la vida pública de 
la ciutat, o del barri, con-
tribueix a reforçar aquesta 
imatge positiva. A més, això 
permet transmetre a amplis 
grups de la població infor-
macions concretes sobre la 
comoditat d‘utilitzar el Car-
Sharing. Per a això, existei-
xen diversos esdeveniments 
o moments per fer-ho. Tot 
seguit, s‘indiquen 
a tall d‘exemple:

• una parada informativa sobre el Car-Sharing a 
la festa major del barri o a les festes munici-
pals;

• les festes majors com a oca-
sió per fer una campanya de 
màrqueting sobre el Car-Sha-
ring: l‘operador de Car-Sha-
ring „Stadtmobil Rhein-Main“ 
va llançar una campanya 
especial amb ocasió del Festi-
val de Frankfurt „Grüne Soße 
Festival“ (Grüne Soße, salsa 
verda, és un plat típic de 
Frankfurt, a la primavera);

• una contribució del Car-Sha-
ring a la Setmana Europea 

de la 
Mobilitat.

Figura 3: Caràtula 
de la carpeta de 
benvinguda per 
a nous ciutadans 
de Munic; extrac-
te de la informa-
ció sobre Car-
Sharing inclosa a 
la carpeta (font: 
Münchner Verke-
hrsgesellschaft 
mbH (MVG), 
Landeshaupts-
tadt München, 
Kreisverwaltungs-
referat)

Figura 5: Logotip de la Setmana 
Europea de la Mobilitat 2009 (font: 
European Commission, DG Environ-
men)

Figura 4: Campanya especial de 
Car-Sharing amb motiu del fes-
tival „Grüne Soße“ de Frankfurt 
(font: Buero Anton Le Goff, 
Maja Wolff)

Figura 6: Campanya de Car-
Sharing dels operadors de 
tarifa integrada d‘Hèlsinki. 
Eslògan: Les persones llestes 
usen, gairebé sempre, el trans-
port públic CityCarClub)
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IEE Disclaimer:

El contingut d‘aquest full informatiu només compromet els seus autors i 
no refl ecteix necessàriament l‘opinió de la Unió Europea. La Comissió 
Europea no es fa responsable de la utilització que se‘n pugui donar a la 
informació que fi gura en la mateixa. 

Promocionat per: 

Informacions complementàries:

Sobre el paquet informatiu per a ciutadans nous de Munic: Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), 
Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat: Gscheid mobil in München. Munic 2009 (en alemany)
Sobre la Setmana Europea de la Mobilitat: http://www.mobilityweek-europe.org/
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Bèlgica
 Bond Beter Leefmilieu
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop
www.taxistop.be

 International Association 
for Public Transport
www.uitp.org

Autor
Willi Loose
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30�59 Hannover
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www.carsharing.de

República Txeca
 Institute for Environmental Policy
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Finlàndia
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www.motiva.fi 
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The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs
http://bauumwelt.bremen.de
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Verwendung auf dunklem Untergrund

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

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Grècia
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Irlanda

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

Itàlia

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

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

Espanya

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


