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1. Въведение
Много европейски градове имат проблеми и неудобства, предизвикани от
трафика: задръствания, шум, замърсяване на околната среда и други.
Затова все повече градове преоткриват велосипеда като ежедневен начин за
придвижване и като решение на проблемите с трафика. Проучванията
показват, че велосипедът е най-бързият начин за придвижване на разстояния
до 10 км. Той е възможна алтернатива на моторизираното придвижване.
Велосипедите са гъвкави, бързи, екологично чисти и икономични. Те са тихи, не
използват енергия и не замърсяват. Това е здравословен начин на
придвижване, който предотвратява много заболявания, причинени от липсата
на движение.
Днес, подобряването и рекламата сочват колоезденето за добра алтернатива
на повечето средства за придвижване. Успехът на подобна инициатива зависи
от различни фактори.
Първият аргумент в полза на използването на велосипеди в рамките на града е
спестяването на време. Първият приоритет за колоездачите е скоростта - тя е
дори преди „сигурността” и „удобството”. Проучванията показват, че
велосипедистите предпочитат преките алеи, дори когато са по-опасни в
сравнение с по-дългите, но и по-безопасни маршрути.
Важно е да се увеличи сигурността на велосипедистите и най-ефикасният за
това метод е да се променят ограниченията за скоростта на моторизирания
транспорт: ограничение от 30 км/ч гарантира сигурността на велосипедистите
при смесен трафик (т.е. когато няма велосипедни алеи).
За велосипедистите няма зона на сблъсък – те пряко участват в инцидентите.
Отделните велосипедни алеи предоставят оптимални условия за сигурност,
освен когато се намират близо до свръзки и прелези, където се случват наймного инциденти. Друг фактор, който помага за увеличаване на риска за
велосипедисти е малката видимост на дълги разстояния.
Не на последно място, трябва да бъде предвидена „сигурна зона” за
извършване на маневри.
Колоезденето става непривлекателно, когато карането трябва да се забавя, да
се ускорява, да се спира, при дупки, корени и неравности. Насилката трябва да
е чиста и да се поддържа в добро състояние, дори през зимата. Велоалеи в
лошо състояние предизвикват негативно отношение към колоезеденето.
Привлекателността на велосипедните алеи се свързва с градската и
архитектурната обстановка, с чувството за сигурност (особено при жените през
нощта). Затова проектантите трябва да имат впредвид, че често посещаваните
места предизвикват чувство за “социална сигурност”.
Колкото по-лесно различима и по-ясна е велосипедната мрежа, толкова полесно ще е оринтирането в рамките на агломерацията и колоезденето ще се
възприема по-добре.

2. Придвижване с велосипед в Болцано/Бозен:
проектът на Ökoinstitut Südtirol
В случая на Болцано, придвижването с велосипед се основава на различни
йерархични структури.
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Ökoinstitut Südtirol/Алто Адидже са проектирали ясна велосипедна мрежа,
съобразена с мобилните нужди на гражданите. Съществуващите структури са
били запазени и съчетани с нови по оптимален начин при планирането. Освен
„бързо, качествено и кратко”, карането на велосипед трябва да бъде забавно и
приятно. Затова, където е било възможно, велосипедните алеи са построени
край привлекателни места - реки, паркове, зелени площи, зони с ограничен
трафик и т.н.
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Йерархичната структура на велосипедната мрежа в Болцано е ясна и се състои
от три елемента - “основна ос”, “вторична ос” и “улици със смесен трафик”.
Основната ос свързва най-важните и привлекателни части на града. Ökoinstitut
Südtirol/Алто Адидже са направили 8 основни оси в Болцано. Те преминават
през целия град и свързват плавно няколко допълнителни градски и
извънградски велосипедни алеи. Стандартите за качество са по-високи
отколкото при обикновените велосипедни алеи: трябва да са по-големи и да
имат много сигурни връзки. Трябва да бъде показана и ориентацията на оста.
Връзките също са много важни. Основната ос позволява и ориентиране извън
велосипедната мрежа.
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Вторичната ос свързва една или повече основни оси. В Болцано има много
вторични велосипедни алеи. Обикновено те не са дълги като основните и ги
свързват с други места, спортни центрове, привлекателни местенца, паркове и
т.н. Вторичните оси могат да свързват две или повече основни велосипедни
алеи (кръстостовища).
Обикновено, вътрешността на града трябва да е достъпна за велосипеди. Във
всички жилищни райони на Болцано, трябва да има възможност за т.нар.
смесен трафик: автомобили, мотоциклети и велосипеди да могат да делят
един път, без да се прилагат специални инфраструктурни мерки. Най-лесният
начин да се осъществи тази цел е да се намали скоростта на моторизирания
трафик. В международната техническа литуратура 30 км/ч се считат за
подходяща скорост при смесен трафик. Други инструменти за постигане
безопасно споделяне на пътя от моторизирани и немоторизирани транспортни
средства са скоростта и инфраструктурните промени.
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Велосипедната мрежа в Болцано
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При изграждане на велосипедната мрежа е важно да се предвидят правилно
местата за паркиране за велосипедите: висококачествен паркинг, който кара
хората да купуват велосипеди и по този начин да промотират придивижването с
велосипед.
Ökoinstitut Südtirol/Алто Адидже са разработили “План на паркинг за
велосипеди” в Болцано. Анализирали са къде и колко велосипедни паркоместа
са нужни, установили са местоположението им, провели са проучвания за
изпълнимост и необходимата площ, съобразили са актуалните стандарти за
качество.
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Информация и комуникация
Информацията и комуникацията трябва да подкрепят популяризирането на
придвижването с велосипед сред гражданите. Целта е те да бъдат
информирани за съществуващата велосипедна мрежа и колоездачни услуги,
които помагат за създаване на приятна за колоездене обстановка. Не на
последно място, информацията и комуникацията могат да бъдат политическа и
търговска стратегия за подобряване имиджа на града.
Велосипедна карта трябва да бъде поставена, когато се построи подходяща
инфраструктура. Структурата на картата трябва да е лесна за разчитане.

Велосипедна карта на Болцано (предна страна)
страница 10

Велосипедна калта на Болцано (задна страна)
Форматът и изработването на карти е много
важно. Ökoinstitut Südtirol/Алто Адидже
препоръчват
т.нар.
система
Z-карта.
Сгъната картата има формата на кредитна
карта. Когато се отвори е почти с формат
A3.
Велосипедната карта може да бъде
разпространена
чрез
пощите
и
обществените офиси, местата за наемане
съоръжения и т.н.

на

велосипеди,

спортните

Важно е картата да се поддържа актуална.
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Създадени са хоризонтални знаци за всички велосипедисти, прихождащи
пътници и за туристи, които не познават околността.

Информационните точки са разположени на стратегически места в града и
предлагат подробна информация за околностите, връзките с други
велосипедни алеи или достъп до големи кръстовища. Те могат да бъдат
счетени и като “пазарен инструмент”, защото привличат вниманието на
пътниците, шофьорите, велосипедистите към придивижването с велосипед.
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3. Маркетинг
3.1 Корпоративна идентичност
Първата стъпка към успешна и ефективна пазарна кампания е развиването на
корпоративна идентичност (КИ). КИ трябва да бъде уникална, емоционална и
да представя продукта – в нашия случай придвижването с велосипед. Логото,
вид самообясняващ се символ, трябва да бъде поставено върху всички
елементи от велосипедната система в града (на знаците, информационните
точки, плакатите, рекламните продукти, интернет и т.н.). Както и други продукти,
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придвижването с велосипед се оповава на логото и цялата КИ. Дизайнът играе
важна роля. Всяка информация и пазарни елементи трябва да бъдат
естетически издържани и приятни. Велосипедът трябва да се възприема
положително и да има положителен имидж. Например логото трябва да
спомага:


Лесно да се разпознава “велосипеда” или “придвижването с велосипед”



Лесно да се разпознава



Да се предаде идеята за “скоростта”



За предаване на емоционалност



За насочване към специфични за даденото място аспекти (цветове,
кратки пътища и т.н.)

В допълнение към логото, трябва да има и отличителен надпис. Шрифтът и
цветовете трябва да съответстват на логото. Под надписа трябва да има
препратка към придвижването с велосипед за всеки конкретен град. За всеки
трябва да е лесно да разберат какво иска да каже надписа.
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Лесно се разпознава
“велосипеда”/
„придвижването с
вилосипед”

Лого: Бичи Болцано

Дава идея
за
“скорост”

“bz” е
абревиатура за
Болцано/Бозен

Емоционалност
Официалните
цветове на
Градската
администрация

страница 15

Надпис
Кратко и запомнящо се

Силна
разпознаваемост

Силна връзка с
темата
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Брандът (логото + надписа) трябва да спомагат уникалността на продукта за
придвижване с велосипед в града. Той трябва лесно да се разпознава сред
другите начини на придвижване. Това може да стане само чрез много
емоционалност.
3.2 Плакати
Както и всеки друг продукт, придвижването с велосипед също използва този
„класически” начин на реклама – плаката.
Плакатите могат да бъдат поставени в целия град, на сравнително ниска цена
спрямо голямата целева група, до която ще достигне информацията. Разбира
се, плакатите ще бъдат направени в съотвествие с КИ, логото, надписа,
цветовете на рекламираното придвижване с велосипед. Отново: естетическият
аспект и дизайнът на плаката са много важни за подобряване на имиджа на
придвижването с велосипед.
Плакатите могат да бъдат окачени в обществения транспорт - например в
автобусите и трамвайте.
Друга възможност са т.нар. “големи плакати”. Те са по-скъпи от “стандартните”.
Но и промоционалният ефект е по-голям. Могат да бъдат поставени на големи
стени на къщи или използвани като част от облицовката при реконструкция на
сграда.
Някои примери от Болцано и Тренто:
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3.3 Велосипеден барометър
Болцано е един от първите градове в Европа, който има т.нар. “велосипеден
барометър”. Това е инструмент, който популяризира придвижването с
велосипед и информира всички велосипедисти в Болцано. Барометърът
използва специфичен сензор и брои всички велосипеди в двете посоки на една
велосипедна алея. Дисплеят показва колко общо велосипеда и пътници са
минали през него всеки ден. Той има голям успех в Болцано и за по-малко от
година е преброил един милион велосипедиста. По случай събитието бяха
поканени политици, пресата, спонсори и т.н.
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3.4 Картички
Т.нар. “безплатни картички” са изключително популярни сред младите хора:
разпространяват се в заведения, барове, ресторанти. Те трябва да са
направени така, че да се забелязват лесно и да са силно свързани с
придвижването с велосипед. По-долу са представени някои примери от
Ökoinstitut Südtirol/ Алто Адидже в Болцано и Милан:
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3.5 Кина и клипове
Ökoinstitut Südtirol/ Алто Адидже се опитаха да експериментират с нови,
нестандартни начини за подобряване и промотиране на придвижването с
велосипед в Болцано. Един от добре приетите методи бяха т.нар. видео места.
В Болцано те бяха ориентирани към разлчини целеви групи и теми - млади
хора, сигурност и т.н. Новите видео канали, например за къси филмчета в
Youtube и други сайтове, също са една възможност да се привлече вниманието
върху придвижването с велосипед.
3.6. Пакети за посетители
Посетителите на Болцано, които се интересуват от придвижването с
велосипед, могат да получат подробна информация чрез пакетите, които ще
бъдат разработени от Ökoinstitut Südtirol/Aлто Адидже.
Пакетът ще се състои от малка торба с брошура за корпоративното колоездене
в Болцано, карта на цялата велосипедна мрежа, отбелязани места за наемане
на велосипед и работно време, CD с пълна информация и безплатни рекламни
картички за придвижването с велосипед. В пакета има и сладки с логото
“Болцано на велосипед”.
Пакетите ще имат промоционална и информативна цел и могат да спомогнат за
разпространение на добри идеи и концепции, свързани с придвижването с
велосипед.

Материали за пакетите
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3.7 Мерки за специфичните целеви групи
По принцип пазарните дейности са съобразени с целевите групи, но в този
случай общата рекламна кампания не е ефективна. Реализирани са различни
пазарните мерки за специфичните целеви групи. Например, в световната
икономика рекламата и търговията са насочени към нуждите на дадена целева
група - в случая с рекламирането на придвижването с велосипед това може да
помогне за постигане на по-добро „пазарно споделяне”. Целевите групи ще са
прихождащи пътници, работници, ученици, родители или туристи. По тази
причина, творчеството и изграждането на специфични мерки за даденото място
са изключително важни.
От гледна точка на работниците и прихождащите, пазарни събития като
проекта „с велосипед на работа”, могат да бъдат много полезни. Освен това е
възможно да се развиват и рекламират други устойчиви решения за
придвижване - например системи „Паркирай и карай” с услуга за наемане на
велосипед, специфични цени за прихождащи, политики за билети, паркинг
услуги и т.н.
Има много идеи – например, проекти за рекламиране на придвижването с
велосипед сред учениците и студентите. Някой от тях могат да бъдат
разгледани на www.eltis.org.

За повече информация:
Ökoinstitut Südtirol/Алто Адидже
Талфергасе 2, 39100 Болцано/Бозен, Италия
Тел. +39 0471 980048, Fax +39 0471 971906
www.oekoinstitut.it
info@oekoinstitut.it
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