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Παραδείγματα διαφημιστικών δράσεων  
χαμηλού κόστους

Προσέλκυση νέων πελατών γύρω από 
νέους σταθμούς Car-Sharing 

Οι διαχειριστές της υπηρεσίας επενδύουν κε-
φάλαια κατά τη δημιουργία νέων σταθμών, τα 
οποία θέλουν να αποσβέσουν. Κατά την έναρξη 
του σταθμού δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθ-
μός πελατών είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών 
για την πλήρη χρήση των οχημάτων. Για αυτό 
και οι διαχειριστές της υπηρεσίας επενδύουν 
σε διαφημίσεις που θα προσελκύσουν πελάτες 
στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις, τα πλεονεκτήματα που προβάλλονται 
είναι η πρόσβαση με τα πόδια στον νέο σταθ-
μό, η αποφυγή της πίεσης της εύρεσης χώρου 
στάθμευσης στην περιοχή και το υψηλό κόστος 
ενοικίασης μιας θέσης στάθμευσης. Επίσης προ-
σφορές για μικρό χρονικό διάστημα μετά την 
εγγραφή τους προβάλλονται με σκοπό την προ-
σέλκυση νέων πελατών.  

Έρευνα ενδιαφέροντος για τη δημιουργία 
σταθμών σε περιοχές που δεν έχουν ακό-

μα Car-Sharing

Λίγοι πελάτες της υπη-
ρεσίας Car-Sharing 
ζουν σε γειτονιές ή 
περιοχές που δεν είναι 
αστικές.  Επειδή οι δι-
αχειριστές της υπηρε-
σίας Car-Sharing δεν 
μπορούν να δημιουρ-
γήσουν σταθμούς Car-
Sharing που δεν είναι 
οικονομικά βιώσιμοι, 
ορισμένες φορές αυτοί 
οι λίγοι πελάτες πρέπει 
να ταξιδεύουν μεγάλη 
απόσταση μέχρι  τον 
πιο κοντινό σταθμό 
Car-Sharing.
Το ερώτημα είναι, τι 
μπορεί να γίνει για να 
συγκεντρωθούν όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα 
και άλλοι πελάτες έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί 
ένας σταθμός σε μια 
νέα γειτονιά ή περιοχή?

Οι διαχειριστές των προγραμμάτων Car-Sharing συνήθως δεν διαθέτουν υψηλό προϋπολογι-
σμό για διαφήμιση. Για αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για να προσελκύσουν το κοινό στο οποίο στοχεύουν.  Πολλές 
φορές, οι ακριβές διαφημίσεις όπως οι καταχωρήσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορεί να 
απευθυνθούν σε ένα ευρύ κοινό, αλλά να μην καταφέρουν να προσελκύσουν το κοινό που θα 
ενδιαφέρεται για την υπηρεσία. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά καλά παραδείγματα διαφημιστικών δράσεων με χαμηλό 
κόστος που εστιάζουν σε συγκεκριμένο κοινό.   

Εικ. 1: Διαφημιστικό φυλλάδιο για έναν καινούργιο σταθμό Car-Sharing στο Aachen (Πηγή: cambio Aachen, Stadttei-
lAuto Car Sharing GmbH)
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Οι διαχειριστές της υπηρεσίας θα πρέπει κα-
ταρχήν να προσδιορίσουν τον απαιτούμενο 
ελάχιστο αριθμό πελατών για δημιουργία νέου 
σταθμού και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε 
διαφημίσεις αναφέροντας τον αριθμό των εγγε-
γραμμένων πελατών και τους ενδιαφερόμενους 
φορείς στην περιοχή. Η πρόθεση δημιουργίας 
ενός νέου σταθμού θα αποτελέσει και ένα κίνη-
τρο για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες να προ-
σκαλέσουν νέα μέλη στη γειτονιά τους.  Τέτοιες 
δράσεις προσέλκυσης νέων πελατών πραγμα-
τοποιήθηκαν από Γερμανούς διαχειριστές των 
υπηρεσιών Car-Sharing: teilAuto Tübingen και 
Kay-Bee CarSharing, Würzburg.

Οι ικανοποιημένοι πελάτες προσελκύουν 
νέους πελάτες 

«Ο πρώτος πελάτης προσελκύεται από την δι-
αφήμιση σου, όλοι οι υπόλοιποι από τις υπηρε-
σίες σου». Αυτός ο κανόνας marketing σίγου-
ρα βρίσκει εφαρμογή στο Car-Sharing. Έρευνα 
ανάμεσα σε διαχειριστές Car-Sharing σχετικά με 
το πώς προσελκύστηκαν οι νέοι πελάτες απέ-
δειξε ότι η πρώτη επιλογή είναι η «από στό-
μα σε στόμα»  διαφήμιση. Αυτό σημαίνει δύο 
πράγματα: ότι οι υπάρχοντες πελάτες θα πρέπει 
να είναι ικανοποιημένοι από το προϊόν και τις 
υπηρεσίες του Car-Sharing και ότι θα πρέπει να 
είναι καλά ενημερωμένοι και να έχουν το ενδια-
φέρον και τη θέληση για να το συζητήσουν με 
τους συνομιλητές τους. 
Εκτός από την παροχή υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσιών και την καλή σχέση με τους πελάτες, οι 
διαχειριστές της υπηρεσίας Car-Sharing μπο-
ρούν να προκαλέσουν την «από στόμα σε στό-
μα» διαφήμιση από τους πελάτες τους με δύο 
τρόπους: πρώτον, μπορούν να κρατούν ενήμε-
ρους τους πελάτες και να προκαλούν το ενδια-
φέρον τους για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω ενη-
μερωτικών δελτίων πελατών και δεύτερον με 
παροχή κινήτρων σε αυτούς τους πελάτες που 
θα προσελκύσουν νέους πελάτες στην υπηρε-
σία όπως για παράδειγμα κάθε εγγραφή  νέου 
πελάτη μπορεί να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο 
αριθμό «πόντων»  που θα οδηγούν σε μείωση 
του λογαριασμού του πελάτη που τον προσέλ-
κυσε. 

Ενημερωτικές δράσεις για νέους κατοί-
κους 

Οι αλλαγές στις τοποθεσίες κατοικίας οικογενει-
ών και η μετακόμιση σε μια νέα πόλη, είναι μια 
καλή ευκαιρία  για την υιοθέτηση νέων αντιλή-
ψεων και τρόπων μετακινήσεων. Τα καθημερινά 
δρομολόγια θα πρέπει να επανασχεδιασθούν εκ 
νέου, και να εξετασθεί η χρήση νέων τρόπων 
μετακινήσεων.  
Ορισμένες τοπικές αρχές προσφέρουν στους 
νέους κατοίκους που μετακόμισαν πρόσφα-
τα από άλλες πόλεις, πακέτα πληροφοριών τα 
οποία τους ενημερώνουν  για τη ζωή και τις 
υπηρεσίες της πόλης αλλά και για τα δρομολό-
για και ωράρια της δημόσιας συγκοινωνίας. Θα 
ήταν χρήσιμο, τα πακέτα αυτά να εμπεριέχουν 
και πληροφορίες για την υπηρεσία Car-Sharing. 
Και επειδή οι διευθύνσεις των νέων κατοίκων 
δεν δίνονται στους διαχειριστές της υπηρεσί-

Εικ. 2: Αφίσα για έναν καινούργιο σταθμό Car-Sharing στην πόλη 
Sabadell (Πηγή: Avancar Carsharing)
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ας Car-Sharing για λόγους προστασίας προσω-
πικών δεδομένων, η συνεργασία με τις τοπικές 
αρχές είναι απαραίτητη για μια επιτυχή ενημέ-
ρωση των νέων κατοίκων. 

Σύνδεση της ιδέας του 
Car-Sharing με τη δη-
μόσια ζωή σε μια πόλη ή 
γειτονιά 

Το Car-Sharing αντιμετω-
πίζεται σε πολλές πόλεις 
και περιοχές ως μια νέα και 
καινοτόμα υπηρεσία μετα-
κίνησης. Όταν η υπηρεσία 
Car-Sharing  έχει ισχυρές 
διασυνδέσεις με τη δημόσια 
ζωή της πόλης 
ενισχύει αυτή 

την θετική αντιμετώπιση. Επίσης επιτρέπει τη 
δημοσίευση πληροφοριών για το Car-Sharing σε 
εμφανή σημεία στην πόλη. Κά-
ποια παραδείγματα άξια ανα-
φοράς είναι:
• Ενημερωτικό Περίπτερο για 

Car-Sharing σε φεστιβάλ και 
διάφορες εκδηλώσεις στην 
πόλη

• Ειδικές προσφορές για την 
εγγραφή νέων πελατών 
κατά τη διάρκεια τοπικών 
εκδηλώσεων στην πόλη 

• Συνεισφορά του Car-Sharing 
στις εκδηλώσεις της πόλης 

για την 
Ευρω-
παϊκή 
Εβδομά-
δα Μετα-
κινήσεων 

Εικ. 3: Εξώφυλλο 
από το ενημερω-
τικό πακέτο για 
το καλωσόρισμα 
νέων κατοίκων 
στο Μόναχο, 
περιλαμβάνεται 
το Car-Sharing 
(Πηγή: Münchner 
Verkehrs-
gesellschaft 
mbH (MVG), 
state capital 
Munich, Kreisver-
waltungsreferat)

Εικ. 5: Λογότυπο της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Μετακινήσεων το 2009 
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική 
Δ/νση Περιβάλλοντος)

Εικ. 4: Ειδική προσφορά της 
υπηρεσίας Car-Sharing στο 
φεστιβάλ Grüne Sosse στη 
Φρανκφούρτη (Πηγή: Buero 
Anton Le Goff, Maja Wolff)

Εικ. 6: Καμπάνια Car-Sharing 
των δημόσιων μέσων μετα-
φοράς στο Ελσίνκι. Δήλωση: 
Οι έξυπνοι άνθρωποι χρησιμο-
ποιούν δημόσια συγκοινωνία 
– σχεδόν πάντα (Πηγή: City 
Car Club)
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Δήλωση του ΙΕΕ: 
Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του δελτίου φέρουν 
οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για το 
περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου.

Χρηματοδότηση από: 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Στο ενημερωτικό πακέτο για νέους κατοίκους στο Μόναχο: Münchner Verkehrsgesellschaft mbH 
(Munich public transport union)
Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μετακινήσεων: http://www.mobilityweek-europe.org/ 

Συντονιστής έργου momo

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28195 Bremen, Germany
Tel.:  +49 (0) 421 361 174 85, 
Fax: +49 (0) 421 496 174 85
momo@umwelt.bremen.de 
www.momo-cs.eu

Βέλγιο
 Bond Beter Leefmilieu
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop
www.taxistop.be

 International Association 
for Public Transport
www.uitp.org

Συγγραφέας
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-10
30159 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

Τσεχία
 Institute for Environmental Policy
http://ekopolitika.cz

Φιλανδία
 Motiva
www.motiva.fi 

Γερμανία
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

Ελλάδα
  Centre for Renewable Energy Sources 
and Saving
www.cres.gr

Ιρλανδία

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

Ιταλία

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

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

Ισπανία

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


