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Charter
Transport issues have a huge impact on EU 
urban communities:

 40% of EU citizens live in urban areas of less 
than 200,000 inhabitants.

 The car accounts for 75% of all kilometres 
travelled in EU urban areas, making it the  
most popular mode of transport. 

 Medium sized cities generally face common 
problems relating to the travel behaviour of 
their citizens, such as:
– Local public transport is often under 

utilised. 
– Increased traffi c congestion during peak 

hours.
– Increased levels of pollution causing poor 

air quality as a result of traffi c congestion. 
– Citizens often have a limited knowledge 

of the public transport that exists in their 
area (routes, timetables and fares, etc). 

– Citizens believe that the private car 
competes favourably with public 
transport, when comparing running costs 
and the turn-up-and-go convenience of 
having your own vehicle.  This makes 
car travel very attractive, especially for 
shorter journeys, resulting in citizens 
being unlikely to consider using public 
transport services. 

– Traditional advertising and marketing 
campaigns have had little impact in 
getting citizens to change their travel 
habits.

– Citizens perceive public transport to be 
ineffi cient and inaccessible, or they have 
had a bad experience using it.  This has 
discouraged them from using it again. 

– Public transport is mainly used by citizens 
who do not have access to their own 
motorised transport, or are unable to 
drive.

We would like to be 
part of the European 
Ad Personam Campaign – 
Marketing Public Transport

Joining the European Ad Personam Campaign 
allows us to:

 Benefi t from a tried and tested marketing 
public transport toolkit (including; 
project methodology, seven good practice 
case studies, recommendations and 
communication tools) aimed at changing 
citizens travel behaviour through 
personalised travel planning.

 Share best practice with other local 
authorities and/or public transport 
operators in Europe.

In order to ensure the continuing success 
of the Ad Personam Campaign and maintain 
a consistent approach across Europe, we 
commit to implementing the following 
activities in our city:

 Development of an advertising campaign.

 Analysis of the home-to-work journeys of 
citizens participating in the campaign. 

 Selection of at least 500-1,000 citizens to 
take part in the public transport promotional 
week, representing the target group of the 
direct marketing campaign.

 Production of personalised travel plans to 
be sent to the participating citizens.

 Launching of a promotional week where 
the participating citizens will take part in a 
free trial using public transport, following 
their personalised travel plan to make their 
home to work journeys.  

In return, Energie-Cités commits itself to:

 Provide local authority and/or public 
transport operators with a tried and tested 
ready to use toolkit for marketing public 
transport.

 On request, provide further information 
and general assistance to support the 
implementation of the Ad Personam 
Campaign. 

 Establish a link on the offi cial website 
www.marketingpublictransport.eu  
where a summary of our work can be found.

To be made in 2 copies and returned to: Energie-Cités / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon

Legal representative of the Local Authority / 
Public Transport Company of:

............................................................................................................................................

Mr/Ms: ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................

Position: ......................................................................................................................

Date, stamp and signature

For acceptance

Energie-Cités
Gérard MAGNIN
Executive Director

Date, stamp and signature
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With the support of

Project 
co-ordinator

Campaign 
co-ordinator

www.marketingpubl ictransport .eu
www.adpersonam.ro 

> Urmăreşte filmele online
> Alătură-te Campaniei Europene!

Marketing Direct: 
un nou mod de promovare a 
transportului public



Un salt înainte! 
Marketing direct: un nou mod de 
promovare a transportului public

ad personam
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Ad Personam este un program de Marketing 
Direct pentru Transportul Public. Proiectul 
promovează Transport Public Local (TPL) în 
oraşele mijlocii şi este axat mai mult pe 7 
proiecte-pilot din 7 ţări europene diferite. Ad 
Personam este un proiect european co-finanţat 
de Comisia Europeană în cadrul programului 
«Energie Inteligentă pentru Europa».
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«Multe oraşe europene 
sunt afectate de problema 
congestionării traficului şi a 
poluării cauzate de utilizarea 
excesivă a autoturismelor sau 
a altor autovehicule pri-
vate. Determinarea creşterii 
numărului de cetăţeni 

europeni care optează pentru transportul 
public reprezintă un obiectiv dificil de atins de 
către autorităţile locale, în special în oraşele 
de mărime mijlocie, unde utilizarea maşinilor 
pentru deplasările locale este percepută ca fiind 
comodă şi durabilă.
Proiectul Ad Personam se axează pe deplăsările 
domiciliu-loc de muncă ale cetăţenilor care lo-
cuiesc în oraşele europene cu 100.000 - 200.000 
de locuitori, în scopul încurajării unor deprinderi 
comportamentale legate de mobilitate mai 
durabile şi mai prietenoase cu mediul, în naveta 
zilnică.
Aspectul inovator al prezentului Proiect constă în 
metodologia utilizată pentru atingerea obiecti-
vului: implementarea unui program de marke-
ting direct, care a oferit unui grup ţintă de circa 
1.000 de cetăţeni pentru fiecare oraş participant, 
posibilitatea de a obţine un plan individual 
personalizat de călătorie şi de a testa în mod 
direct avantajele transportului public gratuit 
în timpul aşa-numitei «Săptămâni de Promo-
vare», organizată în cele 7 oraşe-pilot europene, 
în concordanţă cu Săptămâna Europeană a 
Mobilităţii.

Succesul iniţiativei şi angajamentul ferm dovedit 
de persoanele implicate în diferite faze ale 
proiectului Ad Personam, demonstrează că 
strategia aleasă pentru implementarea Trans-
portului Public este corectă: în oraşele mijlocii, 
oamenii pot fi mai eficient convinşi să dea o 
şansă Transportului Public nu (sau cel puţin nu 
numai) prin campanii de publicitate tradiţionale, 
ci prin instrumente de comunicare şi promovare 
mai personale şi individuale.
Metodologia testată datorită proiectului Ad 
Personam poate fi îmbunătăţită şi perfecţionată, 
dar sunt convins că utilizarea unei strategii de 
Marketing Direct în promovarea Transportului 
Public poate duce la o diminuare a utilizării auto-
turismului privat în oraşele europene.
Acest ghid a fost conceput având ca obiectiv 
specific oferirea de informaţii şi date utile care 
să ilustreze metodologia dezvoltată în cadrul 
proiectului de faţă şi care să se bazeze pe 
experienţa celor 7 oraşe pilot.
Sper că şi alte oraşe vor învăţa din prezenta 
experienţă şi vor fi capabile să repete abordarea 
Ad Personam în propriile teritorii. «

Giorgio Pighi, Primarul oraşului Modena

Prefaţă
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40% dintre cetăţenii din UE trăiesc în zone 
urbane cu mai puţin de 200.000 de locuitori. 
Deplasarea cu automobilul acoperă 75% din to-
talul de kilometri parcurşi în zonele urbane ale 
UE, făcându-l cel mai popular mod de transport. 

Oraşe mijlocii se confruntă de regulă cu pro-
bleme comune de comportament în călătorie al 
cetăţenilor: 
• utilizarea insuficientă a Transportului Public 
Local (TPL), ţinând cont că serviciul oferă 
posibilităţi reale; 
• creşterea numărului de ambuteiaje în timpul 
orelor de vârf şi a deplasărilor domiciliu-loc de 
muncă; 
• nivelul ridicat de poluare care determină cali-
tatea slabă a aerului, ca urmare a congestionării 
traficului; 
• cunoştinţele limitate privind TPL în rândul 
cetăţenilor (rute, orare şi tarife, etc); 
• lipsa de interes faţă de soluţiile de TPL, 
întrucât cetăţenii consideră că maşina 
personală concurează     în mod favorabil cu 

transportul public, când comparăm costurile 
de funcţionare cu  confortul “la îndemână” al 
deplasărilor efectuate cu propriul vehicul; 
• impactul slab al publicităţii tradiţionale şi al 
campaniilor de marketing în a atrage cetăţenii 
implicaţi pentru schimbarea deprinderilor de 
călătorie; 
• perceperea TPL ca ineficientă datorită întâr-
zierilor, frecvenţă mică, încetineală şi reţele 
insuficient dezvoltate sau experienţe neplăcute 
în timpul utilizării; 
• utilizarea TPL în principal de către cetăţenii 
care nu au acces la propriile lor autovehicule 
sau nu sunt în măsură să le conducă. 

Proiectul Ad Personam susţine obiectivul 
«3x20» al Uniunii Europene. Este deci necesară 
evaluarea integrală a impactului său, dând 
o atenţie deosebită costurilor elementelor 
externe din sectorul Transport asupra mediu-
lui, economiei şi aspectelor sociale cum ar fi 
sănătatea şi beneficiile economisirii timpului.

De ce ar trebui să ne preocupe 
problemele de transport în oraşe 
mij loci i? 
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Programul de 
Marketing Direct 
pentru Transportul 
Publ ic: Definire

Ce este ...
Un program de Marketing Direct pentru Trans-
portul Public constă dintr-o campanie inova-
toare de sensibilizare a călătorilor,  bazată pe 
comunicarea personală orientată către cetăţenii 
implicaţi. Folosind instrumentele tradiţionale 
de publicitate, aceasta urmăreşte să stabilească 
o relaţie individuală cu fiecare cetăţean şi oferă 
răspunsuri personalizate pentru cerinţele de 
mobilitate ale acestuia/acesteia.

Ce nu este ...
Un astfel de program nu este o campanie de 
publicitate adresată tuturor cetăţenilor, fără 
o abordare orientată spre anumite grupuri şi 
zone.

Planif icatorul 
de Călători i : 
un instrument 
important 

Planificatorul de Călătorii calculează itinerarul 
cel mai convenabil, pe baza unor considerente 
cum ar fi locaţiile domiciliu-loc de muncă ale 
persoanei selectate. Datorită acestui instru-
ment eficient în domeniul TIC** , planurile de 
călătorie individuale personalizate (“croite pe 
măsură”) pot fi proiectate astfel ca să indice cel 
mai potrivit traseu domiciliu - loc de muncă, 
utilizând reţeaua TPL.
Cu Planificatorul de Călătorii, cetăţenii pot 
evalua concret alternativa TPL în raport cu 
mijloacele lor actuale de mobilitate. Acest ins-
trument este un mod prietenos de a demonstra 
eficienţa şi avantajele TPL.

Conceptul de “Program 
de Marketing Direct”

p. 5



Unde se af lă cele 7 oraşe-pi lot 
Ad Personam?
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Învăţând din experienţa celor 7 
oraşe-pi lot Ad Personam: Cum vă 
puteţi  crea propriul  Program de 
Marketing Direct pentru Transportul 

Care sunt paşii principali?

Iată principalele etape ale abordării comune puse în 
aplicare de cele 7 oraşe-pilot şi rezultatele acestora, 
problemele cu care se confruntă şi soluţiile găsite:

Pasul 1     Desfăşurarea unei campanii de publicitate 
stabilită ca obiectiv

Pasul 2     Informarea cetăţenilor şi colectarea de 
informaţii

Pasul 3     Definirea criteriilor-ţintă specifice şi 
selectarea cetăţenilor participanţi

Pasul 4     Conceperea planurilor individuale de 
călătorie croite pe măsură, care se vor trimite 
cetăţenilor  participanţi

Pasul 5     Lansarea unei săptămâni de promovare

Pasul 6     Analizarea reacţiei de răspuns [feedback] a 
cetăţenilor privind Transportul Public Local şi 
motivaţia lor de a folosi TPL
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Rezultatele generale ale Programului 
de Marketing Direct în cele 7 oraşe 
pilot:

CAMPANIA DE PUBLICITATE
7 campanii ample de publicitate lansate

1

TRANSMITEREA CHESTIONARULUI
363.372 de chestionare transmise
10.117 de chestionare returnate

ANALIZA DEPLASĂRILOR DOMICILIU-LOC DE MUNCĂ 
ALE PARTICIPANŢILOR ŞI SELECTAREA GRUPULUI ŢINTĂ

5.507 DE CARDURI GRATUITE ŞI 
PLANURI INDIVIDUALE DE CĂLĂTORIE 
PERSONALIZATE GRATUITE distribuite

SĂPTĂMÂNA PROMOŢIONALĂ
2.521 de cetăţeni participanţi

REACŢIA DE RĂSPUNS [FEEDBACK]

REZULTATE FINALE: 838 de utilizatori noi ai  transportului 
public

Albacete: 252
Baia Mare: 105
Besançon: 134

Funchal: 60
Heraklion: 40

Lancaster şi Morecambe: 45
Modena: 202

2

5

3

6

4
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Care sunt sfaturile practice?

Nu rataţi cerinţele esenţiale bazate pe examinarea 
critică de ansamblu din cele 7 oraşe-pilot pentru a 
concepe un Program eficient de Marketing Direct.

> Focalizaţi Programul de Marketing Direct pe 
un grup ţintă omogen

> Obţineţi sprijinul instituţiilor şi organizaţiilor 
locale pentru o vizibilitatemai mare a 
proiectului

> Concepeţi un plan de muncă eficient

> Utilizaţi instrumente şi canale de 
comunicare eficiente

>   Stabiliţi o relaţie individuală cu fiecare 
cetăţean participant

p. 9



Care sunt paşii principali?

DESPRE PAS
 Conferiţi o foarte puternică vizibilitate 
proiectulului Ad Personam la nivel 
local
>  Utilizaţi canalele de publicitate dispo-

nibile: afişe, anunţuri în ziarele locale, 
spoturi radio şi TV, pentru a atrage 
atenţia cetăţenilor la proiect.

>  Comunicaţi prin intermediul campa-
niei publicitare pe tema principalelor 
probleme şi provocări ale proiectului:

    o Transportul Public Local, 
o şansă de considerat: utilizarea 
sistemului TPL este rentabilă ca timp 
şi bani, este durabilă faţă de mediu, 
evitîndu-se stresul conducerii auto-
vehiculelor.

    o Avantajele participării la 
program: persoanele care iau parte 
la săptămâna promoţională vor fi 
dotate cu planuri individuale de 
călătorie croite pe măsură şi cu car-
duri netaxabile/ bilete gratuite.

> Evidenţiaţi dimensiunea europeană 
a proiectului: Ad Personam este 
co-finanţat de Comisia Europeană, 
prin programul «Energie inteligentă 
pentru Europa» şi include parteneri 
din alte ţări. 

SFATURI DE LA ORAŞELE-PILOT 

Conferiţi o foarte puternică vizibilitate 
proiectulului Ad Personam la nivel local

Întrucât succesul proiectului se bazează 
pe o campanie publicitară eficientă, va 
trebui să identificaţii cele mai impor-
tante canale de comunicare care trebuie 
să vizeze contextul local. Ca atare, 
mass-media locală constituie o modali-
tate eficientă de a face cunoscute public 
serviciile de transport cu autobuzul.
Baia Mare consideră că succesul proiec-
tului Ad Personam este, în parte, datorat 
sprijinului susţinut din partea mass-
mediei. Într-adevăr, au fost foarte bine 
promovate lansarea campaniei, precum 
şi programul de introducere pe piaţă 
[marketing] al proiectului. Şi Funchal 
consideră conferinţa de presă ca fiind o 
modalitate eficientă de a atrage atenţia 
întregii mass-media regionale, respec-
tiv 3 ziare locale şi televiziunea locală. 
În plus, partenerul local este convins 
că buletinele de ştiri locale constituie 
instrumente relevante pentru informa-
rea cetăţenilor cu privire la etapele de 
implementare a proiectului.
Cu toate acestea, partenerii locali din 
Lancaster şi Morecambe deplâng lipsa 
de interes din partea presei referitor la 
elaborarea programului de TPL, care a 
împiedicat proiectul să benefiecieze de 
un interesant reportaj TV. În consecinţă, 
dacă ar reimplementa acest program, 

acestea nu vor mai folosi mediatizarea 
prin presa locală, deoarece publicul este 
limitat şi nu este prea rentabil. Albacete 
a observat de asemenea că articolele 
publicate în presă au avut un impact de 
marketing redus, acestea fiind în mare 
parte citite foarte repede şi fără prea 
mare atenţie.

Similar, în Funchal difuzarea radio a 
înregistrat impact redus şi capacitate de 
mediatizare scăzută. Motivul pare a fi că 
majoritatea radioascultătorilor sunt uti-
lizatori de maşini care ascultă radioul în 
timpul călătoriei care durează, în medie, 
mai puţin de 15 minute. Pe de altă parte, 
radioul s-a dovedit a fi cel mai eficient 
mijloc de comunicare în Albacete, spo-
turile radio fiind ascultate de cetăţeni în 
drum spre muncă.
În cele din urmă, internetul reprezintă 
în mod clar un canal de comunicare efi-
cient. Într-adevăr, este unul dintre cele 
mai ieftine şi are avantajul alimentării cu 
informaţii direct din baza de date.

Puneţi în aplicare o campanie de 
publicitate stabilită ca obiectiv

Comunicarea orientată va capta cu 
uşurinţă întreaga atenţie a cetăţenilor. 
În Funchal, diversele abordări au permis 

Pasul 1 Desfăşurarea unei campanii de publicitate stabilită ca obiectiv
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atingerea unor variate grupuri de 
cetăţeni, permiţându-le tuturor accesul 
la proiect.
Besançon nu consideră necesară dezvol-
tarea unei campanii ample de atragere 
a cetăţenilor pentru a se implica în 
program. Bugetul alocat acestei sarcini 
a fost prea mare, comparat cu nevoile 
reale. În acelaşi mod, echipa de proiect 
din Lancaster şi Morecambe evidenţiază 
că expedierile poştale către repondenţi 
costă mult mai puţin decât o campanie 
mediatică amplă care foloseşte hârtie de 
ziar, site-uri web şi publicitate stradală.
Modena consideră că este mai impor-
tant să se concentreze asupra Progra-
mului de Marketing Direct, astfel încât o 
campanie amplă de publicitate nu pare 
necesară pentru reuşita unui proiect de 
succes.

Contactaţi conducătorii auto 

Experienţa acumulată în oraşele Lancas-
ter şi Morecambe arată că publicitate pe 
exteriorul autobuzelor şi autocolantele 
de pe autobuze sunt modalităţi foarte 
bune de a ajunge în atenţia conducătorilor 
auto, acestea putând fi citite în timp ce 
aceştia sunt prinşi în trafic. În plus, se pot 
specifica rutele de autobuz pe care să 
apară anunţul. Pe de altă parte, publicita-
tea din refugiile de autobuz nu este prea 
vizibilă dintr-un vehicul aflat în deplasare. 
Heraklion, de asemenea, sugerează inten-

sificarea difuzării de pliante direct şoferilor 
din oraş, de exemplu, celor blocaţi în trafic.

Elaboraţi un slogan/ dialog de comuni-
care sugestiv şi atractiv

Traducerea, în Funchal, a conceptului Ad 
Personam în limba portugheză «Trans-
porte à Medida» a fost o realizare de 
succes, şi la fel a fost brandul creat 
special pentru proiect. Acesta exprimă 
într-adevăr un transport care să 
corespundă tuturor cerinţelor.
În Besançon şi Modena, publicitatea 
stradală a fost puternic personalizată 
prin atragerea atenţiei cetăţenilor, 
folosind prenumele pe afişe. Ca urmare, 
această iniţiativă a dus la multe comen-
tarii pozitive din partea publicului, iar 
copiii se jucau identificând diverse 
prenume inscripţionate pe autobuze.

Puneţi accentul pe aspectul original al 
proiectului

Originalitatea proiectului, bazat pe abor-
darea de Marketing Direct, trebuie să fie 
evidenţiată în campania de publicitate. 
Modena a remarcat că, în ultimii zece ani, 
campaniile de publicitate tradiţională pro-
movate de municipalitate au dat rezultate 
mai puţin satisfăcătoare.

Realizaţi o campanie de comunicare 
continuă

Întrucât obiectivul este de a menţine 
persoanele implicate în program şi de a 
atrage noi participanţi, este importantă 
dezvoltarea unei comunicări perma-
nente. În Heraklion, acest lucru a fost 
făcut pe portalul web al municipalităţii 
şi prin intermediul reclamelor perma-

nente de pe autobuze. Prin urmare, o 
astfel de campanie poate creşte gradul 
de conştientizare a cetăţenilor raportat 
la această chestiune.

Implicaţi reprezentanţii aleşi

În Heraklion, implicarea reprezentanţilor 
locali aleşi în activităţile de comunicare, 
dar şi în mass-media, au fost considerate 
ca factori-cheie de succes. Besançon, 
de asemenea, consideră că o scrisoare 
semnată de Primar poate fi eficientă în 
a implica cetăţenii. În Albacete, trimi-
terea e-mailuri în masă la mai mult de 
5.000 de cetăţeni, nu putea fi posibilă 
fără sprijinul Primarului, întrucât a fost 
pentru prima oară când o campanie a 
utilizat acest instrument de comunicare.

 Implicaţi personalităţi locale celebre

Potrivit partenerilor locali din Lan-
caster şi Morecambe, adeziunea unei 
celebrităţi locale, un jucător de fotbal de 
pildă, ar reprezenta un factor impor-
tant de marketing pentru promova-
rea programului. Ar putea ajuta la 
îmbunătăţirea imaginii Transportului 
Public, făcându-l să devină “grozav»!
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DESPRE PAS 
Cooperaţi la nivel local cu toţi 
partenerii de proiect, pentru a 
identifica modul de abordare şi 
metodologia pe care să le utilizaţi la 
contactarea cetăţenilor şi domeniul 
(domeniile) specific (e) pentru 
selectarea grupului ţintă 

>  Domeniile specifice sunt principalele 
zone de lucru/ rezidenţiale aferente 
reţelei de TPL.

> Un sistem de georeferinţă [GPS] poate 
fi folosit la specificarea numerelor 
stradale care sunt în imediata apro-
piere a unei staţii/refugiu de autobuz 
(de exemplu, la mai puţin de 300 de 
metri). 

> În acest stadiu, vă definitivaţi deja 
şi vă vizaţi potenţialii participanţi 
la Programul de Marketing Direct: 
încercaţi să includeţi în primul 
rând cetăţenii ţintă care întrunesc 
condiţiile cele mai favorabile pentru 
a fi implicaţi în program. 

Pregătiţi şi  trimiteţi un chestionar 
cetăţenilor pentru a selecta grupul 
ţintă

> Obţineţi informaţii despre obiceiu-
rile de mobilitate ale călătorilor: prin 
acest chestionar, va trebui să căutaţi 
informaţii, cum ar fi detalii personale 
(inclusiv profesia, adresa personală, 
locul de muncă), mijloacele zilnice de 
transport şi frecvenţa utilizării acestora, 
orele de lucru, etc. 

Dezvoltaţi o bază de date construită 
din chestionarele returnate şi analizaţi 
călătoriile domiciliu-loc de muncă ale 
cetăţenilor care participă 

> Baza de date este folosită pentru a 
selecta grupul ţintă. 

SFATURI DE LA ORAŞELE-PILOT 

Scrisoarea iniţială: se realizează primul 
contact cu potenţialii participanţi 

> Trimiteţi scrisori personalizate 

Funchal şi Modena insistă pe transmite-
rea unui mesaj personalizat cetăţenilor, 
ca pas esenţial pentru a începe implica-
rea acestora şi se evită confundarea scri-
sorii cu un anunţ comercial. În Funchal, 
chiar dacă scrisoarea a fost trimisă iniţial 
fără o adresă, expedierea poştală a 
rămas canalul având impactul cel mai 
semnificativ. Totuşi, deşi acest mijloc de 
comunicare a permis o bună promovare 
a proiectului şi, mai ales a operatorului 
de TPL, eficacitatea recrutării cetăţenilor 
pentru a adera la iniţiativă a fost limitată. 
Heraklion optează mai degrabă pentru 
metode mai intensive de comunicare, 
cum ar fi abordările de la persoană la 
persoană sau grupuri ţintă în fiecare 
district. Potrivit municipiului Baia Mare, 
distribuirea directă a scrisorilor prin 
intermediul voluntarilor, către cetăţeni, 
reprezintă o modalitate mai eficientă 
de a le reţine atenţia. Modena regretă 
că nu a organizat o expediere poştală-
ţintă,  întrucât chestionarele au fost 
expediate în mod egal tuturor familiilor 
din Modena, prin intermediul ziarului 
municipalităţii. 
În cazul în care programul se adresează 
studenţilor, Modena sugerează trimite-
rea de emailuri, internetul fiind pe cât se 
pare un instrument mai adecvat pentru 
a-i contacta. 

> Desfăşuraţi parteneriate cu alte 
instituţii 

Partenerii locali de proiect pot inten-
sifica diseminarea mesajului. Întrucât 
oraşele-pilot vizează lucrătorii, Funchal 
şi Besançon sugerează stabilirea parte-
neriatelor cu societăţi şi administraţii 
private. Într-adevăr, acestea ar putea 
ajuta trimiţând scrisori către angajaţii 
lor, în loc să trimită chestionare la toate 
căsuţele poştale şi crescând astfel 
indicele de recuperare. În acelaşi mod, 
alte organizaţii, cum ar fi universităţile, 
ar putea fi asociate cu proiectul în 
cazul în care obiectivul acestuia  ar fi să 
abordeze alte grupuri de cetăţeni, ca 
de pildă studenţii. În Funchal, succesul 
efectului bulgărelui de zăpadă arată că 
dacă partenerii locali ar fi avut mai mult 
sprijin instituţional, gradul de partici-
pare ar fi fost mult mai mare. 

Chestionare: Adunaţi informaţii de la 
cetăţeni  

 Folosiţi efectul «bulgărelui de 
zăpadă», pentru a răspândi mesajul

Cu o rată medie de recuperare de 
4%, oraşele-pilot consideră că ches-
tionarele trimise prin poştă au avut 
rezultate nesemnificative. Cu toate 
acestea Funchal a observat că efectul 
«bulgărelui de zăpadă» s-a dovedit a fi 
un canal de comunicare cheie în oraşele 
de dimensiuni medii. «Efectul bulgărelui 

  Pasul 2  Informarea cetăţenilor şi colectarea de informaţii 

Care sunt paşii principali?
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de zăpadă» este că echipa de condu-
cere locală a selectat acele persoane 
foarte interesate să participe la proiect 
şi le-a cerut să disemineze mesajul şi să 
distribuie chestionare la colegii şi rudele 
lor. În Funchal, eficienţa chestionare-
lor prezentate personal a atins 100%. 
Prin urmare, calea orală a constituit un 
foarte eficient canal de diseminare a 
comunicării.

>   Abordaţi cetăţenii  prin contact direct 
stradal 

În scopul obţinerii unui sprijin şi 
vizibilităţi mai largi pentru proiectul 
local, se pot implementa campanii de 
comunicare “stradale” şi cetăţenii pot fi 
informaţi personal despre iniţiativa Ad 
Personam. În Funchal, această abordare 
directă s-a realizat cu principalele 
organizaţii publice şi întreprinderile 
situate în centrul oraşului. Potrivit opera-
torului TPL, aceasta a fost cea mai 
eficientă cale pentru a ajunge la cetăţeni 
şi rămâne o strategie de marketing 
eficientă, chiar dacă maajoritatea 
chestionarelor nevalabile au fost 
completate «pe stradă» de către 
cetăţenii care nu întruneau toate 
criteriile necesare participării. 

La 4 luni după lansarea campaniei publi-
citare, Besançon a efectuat, de aseme-
nea, un sondaj “stradal” pentru a măsura 
impactul campaniei Ad Personam aflată 
în acest stadiu. Principalul rezultat a fost 
că cetăţenii au memorat timp înde-
lungat campaniile personalizate prin 
aderarea unor personalităţi locale.

 



Care sunt paşii principali?

DESPRE PAS
Precizaţi criteriile de selecţie pentru 
grupul ţintă

>  Identificarea mai multor domenii speci-
fice de intervenţie şi a grupului ţintă va 
ajuta la realizarea segmentării adecvate 
pentru identificarea celor mai buni noi 
clienţi potenţiali ai Transportului Public, 
care vor fi abordaţi printr-un Program 
de Marketing Direct.

>  Pe baza acestor criterii, veţi avea o 
idee clară despre persoana pe care o 
abordaţi şi a  zonei din oraşul vostru în 
care aceasta se află. 

Selectaţi cel puţin 500-1.000 de cetăţeni 
care să participe la  Săptămâna de 
Promovare a Transportului Public, repre-
zentând grupul ţintă al Programului de 
Marketing Direct.

Pasul 3  Definirea criteriilor-ţintă specifice 
şi selectarea cetăţenilor participanţi

Criteriile de selecţie pentru 
grupul ţintă din Ad Personam: 
cetăţenii salariaţi, în deplasările lor 
domiciliu-loc de muncă

Ţinta comună aleasă pentru toate 
oraşele-pilot sunt cetăţenii care 
trăiesc şi lucrează în oraş şi folosesc 
un autovehicul privat în deplasările la 
serviciu aproape în fiecare zi.
În ceea ce priveşte zona geografică 
identificată, s-a decis să se implice 
toţi cetăţenii fără discriminare şi să se 
ia în considerare factorul specific de 
geomarketing pe baza serviciilor asi-
gurate fiecărei persoane selecţionate. 
S-au implementat astfel 4 faze 
consecutive de selecţie succesivă în 
cele 7 oraşe-pilot, până ce grupul-
ţintă a ajuns să fie compus din 1.000 
de persoane.

> 1-a selecţie pe baza chestionarului
-    Autovehiculele personale utilizate 

pentru deplasările domiciliu-loc 
de muncă;

-    Persoanele care lucrează, întrucât 
ei folosesc în principal autovehi-
cule personale; 

-   Persoanele active [având vârsta 
de lucru]: vârsta ţintă se poate, 
aceasta fiind legată de condiţiile 
sociale şi economice ale fiecărui 
proiect local;

-   Rezidenţii şi lucrătorii din cadrul 
oraşului, deoarece aceştia pot 
accesa cu uşurinţă Serviciile 
deTransport Public. 

>   a 2-a selecţie pe baza de date a 
chestionarelor 

-     Conducătorii autovehiculelor, şi 
nu doar pasagerii;

-     Cei care nu fac deplasări inter-
mediare pe parcursul călătoriilor 
domiciliu-loc de muncă, întrucât 
transbordările cu mijloacele de 
Transport Public ar necesita un 
timp mai lung comparat cu utiliza-
rea maşinii personale;

-     Cei care nu se întorc acasă pentru 
masa de prânz, deoarece ar fi 
nepractic şi costisitor;

-     Dorinţa de a schimba se situează 
peste 7, pe o scară de la 1 la 10, 
pentru a selecta persoanele care 
sunt mai deschise la schimbare;

-     Numărul de telefon, o informaţie 
necesară pentru a obţine reacţia 
de răspuns [feedback].

> a 3-a selecţie pe baza Planificato-
rului de Călătorii

- Zona acoperită de Transportul 
Public şi cetăţenii care călătoresc 
în interval orar acoperit de Trans-
portul Public;

- Durata călătoriei cu autobuzul 
este aproximativ echivalentă cu 
durata medie a unei călătorii cu 
maşina, în fiecare oraş-pilot;

-  Fără transbordări, întrucât timpul 
de aşteptare ar putea descuraja 
utilizarea autobuzului; 

- Distanţa staţiei de autobuz 
faţă de domiciliu şi de locul de 
muncă, care depinde de distanţa 
medie dintre staţiile de autobuz şi 
destinaţiile dorite din oraş.

 >  a 4-a Selecţie din baza de date a 
proiectului în derulare, dacă mai 
este necesară o selecţie

- Cei care lucrează în centrul istoric 
urban, din cauza constrângerilor 
de trafic şi parcare; 
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Sfaturi de la oraşele-pilot

Definiţi criteriile relevante 

Deprinderile de mobilitate şi reşedinţa 
sunt două criterii principale care tre-
buie luate în considerare la selectarea 
participanţilor.

Focalizaţi Programul de Marketing Direct 
pe un grup ţintă 

Pentru acţiuni noi, Modena va 

direcţiona proiectul spre un grup ţintă 
mai mic şi va viza o activitate specifică, 
cum ar fi educaţia sau birourile publice, 
în vederea schimbării comportamente-
lor de mobilitate ale tuturor persoanelor 
care au acelaşi domeniu de activitate. 
Programul de Marketing Direct poate fi 
adresat diferitelor grupuri de persoane 
şi transferat către alte sectoare de 
activitate.
Pe lângă aceasta, Heraklion sugerează 
extinderea criteriilor de selecţie la 

toate persoanele care locuiesc în oraş 
şi se deplasează în perimetrul oraşului 
şi să nu vizeze doar persoanele care 
călătoresc spre centrul oraşului. Muni-
cipalitatea recomandă şi includerea 
categoriilor de vârstă 15-30 ani şi 30-55 
ani.



Care sunt paşii principali?

DESPRE PAS
Intraţi în posesia sau dezvoltaţi un  
Planificator de Călătorii

Pe baza detaliilor participanţilor la 
proiect, întocmiţi planuri individuale de 
călătorie croite pe  măsura cerinţelor 
acestora: de unde se poate lua sau 
coborî din mijlocul respectiv de 
transport, când acesta funcţionează 
(plan individual de călătorie 
personalizat) şi cât timp necesită.

> Prin intermediul bazei de date 
construită din rezultatele chestio-
narelor, puteţi personaliza trasee pe 
rute de autobuz convenabile, rapide, 
frecvente şi fiabile.

Distribuiţi un plan individual de 
călătorie croit pe măsură şi un card 
netaxabil/ bilete gratuite grupului 
ţintă

> Cardul netaxabil/ biletele gratuite 
sunt menite să îi încurajeze pe 
participanţi să testeze Transpor-
tul Public în timpul săptămânii 
promoţionale.

Demonstraţi că TPL reprezintă o 
alternativă reală la autoturism

Sfaturi de la oraşele-pilot
Ca punct de plecare pentru un nou 
sistem de TPL prietenos şi inteligent, 
Albacete consideră abordarea croită 
pe măsură  ca fiind una dintre cele mai 
remarcabile aspectele ale proiectului 
Ad Personam, putând fi utilizată pentru 
proiecte viitoare.

Provocări întâmpinate de 
Planificatorul de Călătorii

> Obţineţi sau elaboraţi propriul vostru 
Planificator de Călătorii

În Baia Mare şi Funchal, unde anterior 
nu au mai fost elaborate Planificatoare 
de Călătorii, elaborarea instrumentu-
lui a necesitat pentru companiile de 
TPL multă muncă şi implicare, însă 
experienţa acumulată a fost valoroasă.

> Depăşiţi problemele tehnice 
Itinerarul calculat de programul infor-
matic [software] nu este întotdeauna pe 
deplin adaptat la cerinţele călătorilor. 
Deoarece în Besançon unele trasee au 
fost irelevante, soluţia a fost de a se 
verifica toate planurile individuale de 
călătorie croite pe măsură produse şi 
de a se corecta eventualele greşeli. În 
acelaşi mod, în Funchal referinţele geo-
grafice nu au fost disponibile la nivelul 
necesar de precizie. În consecinţă, loca-
lizarea domiciliilor şi a  locuri de muncă 
ale participanţilor a trebuit să se facă 
manual; software-ul specific a înlesnit 
identificarea adreselor.
Datorită recentelor dezvoltări urbane, 
nu au fost incluse în Planificatorul de 
Călătorii străzile noi din Albacete. Au tre-
buit astfel să fie făcute ajustările legate 
de cartografiere.

Pasul 4  Conceperea planurilor individuale de 
călătorie croite pe măsură, care se vor trimite 
cetăţenilor participanţi

Albacete a beneficiat deja 
de un sistem GPS care 
informează despre frecvenţa 
în timp real a autobuzului. 
Mulţumită noului Planificator 
de Călătorii care este 
complementar sistemului GPS 
existent, cetăţenii au şansa de 
a vedea cea mai bună opţiune 
pentru a ajunge la destinaţie.
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DESPRE PAS
În timpul săptămânii promoţionale, 
cetăţenii participanţi iau parte la un 
studiu gratuit de utilizare a TPL, pe baza 
planului individual de călătorie croit pe 
măsură, pentru a efectua deplasările lor 
domiciliu-loc de muncă. Acest eveni-
ment oferă grupului ţintă posibilitatea 
testării avantajele sistemului TPL şi 
urmăreşte să elimine percepţia că o 

călătorie cu autobuzul este costisitoare 
şi lentă. 

Sfaturi de la oraşele-pilot
Găsiţi cea mai bună perioadă pentru 
organizarea evenimentului

Lancaster şi Morecambe propun 
organizarea săptămânii de promovare 
într-un moment cheie al anului, astfel 
încât să atragă cetăţenii să încerce un 
nou mod de transport zilnic. Ar putea 
fi, de pildă, în perioada zilelor libere 
fără plată sau după întoarcerea din 
concediul de vară sau primăvara, când 
frecventele schimbări de vreme ar putea 
ajuta la transformarea deprinderilor de 
călătorie. Condiţiile meteo pot influenţa 
de altfel în mod semnificativ cetăţenii în 
opţiunea lor de mobilitate. Într-adevăr, 
vremea nefavorabilă a împiedicat 
călătorii din Lancaster şi Morecambe să 
aibă o săptămână de promovare reuşită, 
aceştia tinzând să prefere autoturismul 
în locul autobuzului, atunci când plouă 
sau suflă un vânt puternic. 

Analizaţi atent circumstanţele

La alegerea perioadei de lansare, trebuie 
să fie luate în considerare şi alte aspecte 
sporadice. Unele oraşe-pilot au întâm-
pinat dificultăţi din cauza unor eveni-
mente simultane. În Funchal, săptămâna 
de promovare a avut loc pe parcursul 
unei perioade electorale şi lucrările de 
pe teren au atras după sine  alte întârzie-
ri şi schimbări ale liniilor de autobuz. În 
Modena, a coincis cu modificări semnifi-
cative ale serviciilor oferite (orare, trasee, 
frecvenţă), în urma preluării societăţii de 
TPL şi a creat confuzie şi dezorientare în 
rândul potenţialilor clienţi. Organizarea 
acţiunilor colaterale a fost afectată de o 
grevă poştală în Lancaster, care a întâr-
ziat distribuirea tichetelor de călătorie 
şi a planurilor individuale de călătorie 
croite pe măsură astfel încât săptămâna 
de promovare gratuită a avut loc mai 
târziu decât era planificată. 

Păstraţi persoanele implicate de la 
începutul proiectului

Procesul de comunicare trebuie să fie 
continuu, astfel încât să îi determine 
pe participanţi să fie conştienţi de 
problemele legate de transport. Pentru 
a evita o perioadă prea lungă între 
campania publicitară şi faza de imple-
mentare, Funchal şi Besancon au trimis 
participanţilor o scrisoare intermediară, 
între scrisoarea iniţială şi cea finală, 
amintindu-le că proiectul este în curs 
de desfăşurare şi că aceştia trebuie să 
aştepte să primească în continuare ştiri 
de la managerul de proiect. 
Contactul strâns cu grupul ţintă joacă 
un rol decisiv în percepţia publică a 
comodităţii Transportului Public. Într-
adevăr, Albacete a observat că cetăţenii 
au resimţit-o în special în partea 
proiectului când au primit cardul de 
călătorie personalizat. În Funchal, clienţii 
noi au fost responsabili pentru 21% din 
călătoriile efectuate în cursul săptămânii 
promoţionale. În medie, aproape 
jumătate din cetăţenii care au primit 
un plan individual de călătorie croit 
pe măsură, au luat parte la săptămâna 
promoţională, în cele 7 oraşe-pilot. 

Pasul 5  Lansarea unei săptămâni 
de promovare 

Potrivit partenerilor locali 
din Lancaster şi Morecambe, 
experienţa ar putea fi 
prelungită la mai mult de o 
săptămână, pentru a permite 
o utilizare mai durabilă şi 
o mai bună înţelegere a 
abordării. 



Care sunt paşii principali?

DESPRE PAS
Măsuraţi nivelul de participare a 
grupului ţintă în săptămâna de 
promovare 

 Efectuaţi o anchetă ex-post 
motivaţională asupra grupului ţintă 

>   Găsiţi motivele pentru care unii 
cetăţeni nu au luat parte la săptămâna 
promoţională.

> Culegeţi opinii, evaluări şi motivaţii de 
la persoanele din grupul ţintă care au 
luat parte la săptămâna promoţională. 

> Colectaţi informaţiile care ar putea 
fi relevante pentru alte iniţiative de 
Marketing Direct.

> Utilizaţi un STIMER pentru analiza 
utilizării; STIMER-ul este un sistem 
electronic de emitere a biletelor, care 
permite ca toate deplasările efectuate 
de grupul ţintă să fie monitorizate. 

Sfaturi de la oraşe-pilot 
Contactaţi participanţii  printr-un canal de 
comunicare adecvat 

Canalul de comunicare care este cel mai 
potrivit în contextul local, trebuie să fie 
utilizat pentru a obţine reacţia de 
răspuns [feedback] din partea 
participanţilor. Sondajul este necesar 
pentru a avea o privire de ansamblu 
semnificativă privind experienţa, dar 
acesta poate fi efectuat prin mijloace 
diferite. În Heraklion, oamenii au 
apreciat cu adevărat feedback-ul pe care 
trebuiau să îl dea despre iniţiativă, în 
general. 
Printre cele 7 oraşe-pilot care au efec-
tuat fiecare în parte sondaje telefonice, 
Baia Mare şi Lancaster şi partenerii locali 
din Morecambe au întâmpinat dificultăţi 
în contactarea telefonică a cetăţenilor, 
deoarece aceştia au dat numere de 
telefon incorecte în chestionare sau nu 
au dorit să ia parte la sondajul telefonic, 
acesta nefiind integrat în deprinderile 
lor. Prin urmare, acestea sugerează fie 
reducerea dimensiunii  sondajului tele-
fonic doar la detaliile de bază, cum ar fi 
dacă clienţii au continuat să folosească 
TPL sau nu, alături de părerile lor per-
sonale sau folosind o metodă diferită 
de cercetare la sfârşitul studiului, cum 
ar fi chestionarul trimis prin poştă sau 
interviurile “din uşă în uşă” şi cele directe. 
Per ansamblu, în cele 7 oraşe pilot au 
completat un interviu telefonic 2.200 de 
cetăţeni din cei 5.500 cuprinşi în grupul 
ţintă. 

Atunci când nu este disponibil, găsiţi 
soluţii alternative pentru un STIMER

Întrucât Besançon nu deţine un sistem 
“contactless” pentru Transportul Public, 
fiecare persoană care a primit pachetul 
personalizat a fost invitată să comunice 
dacă a utilizat sau nu permisul gratuit pe 
durata săptămânii promoţionale. 
În Lancaster şi Morecambe, a fost 
introdusă agenda de călătorie. 
Participanţii care au completat şi retur-
nat agenda de călătorie, au putut par-
ticipa la un concurs de bilete, cu şansa 
de a câştiga un abonament anual, ca 
stimulent pentru că au returnat agenda. 
Aferent celor 960 de bilete de călătorie 
gratuite trimise, circa 100 de persoane 
au dat astfel prezentări detaliate privind 
călătoriile efectuate zilnic. 

Strângeţi informaţii complete pentru 
proiecte de mobilitate viitoare

Ad Personam can be very useful for 
defining potential LPT clients. Indeed, 
all the data collected in the participants’ 
feedback will be useful for O/D analysis 
on the mobility of citizens who are not 
LPT users, resulting in precious informa-
tion for the transport management.
Besides, this analysis enables ma-
nagers to identify the most efficient 
communication channels that could 
be used to reach the target group 
potentially interested in changing 
their mobility behaviour, as several 
questions referred to the activities 
often carried out and the type of 
newspapers read. 
In Baia Mare, the data collected by 
questionnaires revealed the degree 
of overlap between the requirements 
and needs of travellers related to the 
offer of the transport companies.

Pasul 6  Analizarea reacţiei de răspuns a cetăţenilor privind 
Transportul Public Local şi motivaţia lor de a folosi TPL
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Datorită Ad Personam, 
Besançon a înregistrat 134 de 
noi abonaţi. Cu 5.000 de noi 
călătorii pe lună, experienţa a 
fost profitabilă după numai un 
an. Prin urmare, randamentul 
investiţiilor a fost excelent. 

Cine este participantul Ad Personam? 

Conform sondajelor efectuate şi având în vedere statisticile la 
nivel naţional, grupul ţintă Ad Personam pare să fie constituit din 
utilizatori atipici. 

Participanţii sunt în majoritate femei (aproximativ 70% din 
persoanele intervievate), cu un nivel de educaţie ridicat şi 
calificările profesionale, care utilizează frecvent Internetul şi citesc 
presa în mod regulat.

Ei nu par să fi influenţaţi de problemele de mediu. Într-adevăr, 
protecţia mediului nu reprezintă un motiv de bază pentru a 
schimba modalităţile de transport ale călătorilor, dar poate fi un 
stimul relevant pentru a convinge cetăţenii să folosească sistemul 
de TPL. Interesul pentru protejarea mediului a încurajat probabil 
unele persoane să participe la iniţiativa Ad Personam, dar nu a 
fost suficient pentru a convinge cetăţenii să devină clienţi ai TPL. 

Participantul Ad Personam va folosi în viitor TPL pentru a evita 
stresul şi a face economii. Într-adevăr, se pare că cetăţenii percep 
deprinderile legate de mobilitate ca o problemă financiară. 

Activităţile desfăşurate de multe ori în timpul lor liber sunt 
importante în găsirea unor tendinţe pentru a defini proiecte care 
vor avea loc şi a promova TPL în locuri extrem de populare. 



p. 20

Focalizaţi Programul de 
Marketing Direct pe un grup 
ţintă omogen
>  Definiţi criteriile specifice şi adaptate 

pentru a selecta grupul ţintă, astfel 
încât să evidenţiaţi abordarea croită 
pe măsură. 

> Vizaţi o anumită zonă delimitată în 
oraş: derulaţi proiectul pe o anumită 
zonă sau traseu unde deja există 
servicii corespunzătoare de transport 
cu autobuzul.

> Contactaţi şi alte grupuri ţintă, 
inclusiv persoanele care optează 
pentru deplasări de rutină, cum ar fi 
studenţii (pentru deplasări domiciliu-
loc de muncă, se pot folosi stimu-
lente de tipul permiselor specifice de 
călătorie) sau persoanele în vârstă.

> Având în vedere obiectivul per-
soanelor neinteresate, adică a 
persoanelor care nu au luat parte la 
săptămâna de promovare, iniţiativa 
pare a fi cel puţin utilă pentru a infor-
ma cetăţenii cu privire la posibilele-
mijloace de mobilitate alternativă.

Obţineţi sprijinul instituţiilor 
şi organizaţiilor locale pentru 
o vizibilitate mai intensă a 
proiectului
> Implicaţi de la bun început factorii 

de decizie, prin livrarea unei scrisori 
semnate de un reprezentant ales, 
participarea factorilor de decizie în 
cadrul Programului de Marketing 
Direct şi utilizarea TPL, în timpul 
săptămânii promoţionale, de către 
Primar şi Consiliul Municipal. 

> Lucraţi în strânsă colaborare cu com-
paniile private şi cu alte organizaţii, 
cum ar fi administraţiile care reunesc 
un număr relevant de lucrători. 
Instituţiile vor putea, prin urmare, 
promova proiectul prin mijloace pro-
prii (trimiţând email-uri angajaţilor 

lor) şi astfel de parteneriate ar putea 
evita livrarea de chestionare în toate 
căsuţele poştale. Contactele puter-
nice de afaceri locale sunt vitale 
pentru a obţine rezultate maxime la 
proiect.

> Aplicaţi acest program în parteneriat 
cu societăţi private, care să elabo-
reze planuri de călătorie ale firmelor. 
Conceptul de plan de călătorie al 
societăţii este o invitaţie pentru com-
panii să acţioneze pentru încurajarea 
personalul lor de a folosi mijloace de 
transport alternative la autoturism.

>  Construiţi o colaborare strânsă cu 
mass-media.

>  Luaţi măsuri de sprijin privind poli-
ticile de mobilitate care pot conso-
lida proiectul şi susţine mobilitatea 
durabilă, cum ar fi străzile cu acces 
restricţionat, zonele cu servicii Park & 
Ride sau locurile de parcare cu plată.

  

Construiţi un program eficient
> Menţineţi implicarea cetăţenlor 

o  Asiguraţi-vă ca între diversele stadii 
ale proiectului să nu existe intervale 
prea lungi, mai ales între campania de 
publicitate şi săptămâna de promovare.
o  Trimiteţi mesaje periodice pentru a 
le reaminti participanţilor de proiect 
şi creşteţi numărul de contacte cu ei, 
prin telefon sau prin intermediul unor 
întâlniri.
> Planificaţi un program strategic
o Puneţi în aplicare Programul de 
Marketing Direct în timpul unei scurte 
perioade de cel mult şase luni, care pe 
cât posibil să nu cuprindă zile libere fără 
plată.
o  Organizaţi săptămâna de promovare 
şi livrarea chestionarului într-o perioadă 
care să nu se suprapună cu sărbătorile 
publice sau cu orice alt eveniment spe-
cial, care ar putea împiedica oamenii să 
fie pe deplin implicaţi.

>  Respectaţi termenele

Utilizaţi instrumente şi canale 
de comunicare eficiente 
> Puneţi în aplicare instrumentele 

participative, cum ar fi o platformă de 
comunicare permanentă a persoa-
nelor cu autorităţile locale: folosind 
metodele participative şi instrumen-
tele de comunicare, autoritatea locală 
va facilita un proces de dialog conti-
nuu cu publicul; în plus, procesul va 
cuprinde abordarea de jos în sus a 
planificării şi implementării măsurilor 
care să modifice obiceiurile de zi cu zi 
a cetăţenilor. 

> Integraţi instrumente TIC întrucât 
cetăţenii le solicită şi pentru că 
aceasta este o modalitate bună de 
a implica cetăţenii în viaţa social-
economică a oraşului. Instrumentele 
TIC sunt, de asemenea, alegeri solide 
pentru a crea baze de date. Cu toate 
acestea, nu vă concentraţi numai pe 
Internet ca modalitate de a comunica 
şi utilizaţi şi alte canale de comuni-
care.

>  Intensificaţi publicitatea din-uşă-
în-uşă şi luaţi în considerare efectul 
bulgărelui de zăpadă ca fiind  un 
canal de comunicare cheie. 

Care sunt sfaturile practice?
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Stabiliţi o relaţie individuală cu 
fiecare cetăţean participant

> Evidenţiaţi originalitatea şi avantajele 
conceptului de Marketing Direct, 
concentrându-vă, de exemplu,  pe 
evitarea stresului şi rentabilitatea 
financiară, dar nu în mod special 
pe problemele de mediu, întrucât 
experienţa arată că mediul nu are 
prea mare impact în deciziile din 
viaţa cotidiană.

> Puneţi în aplicare relaţiile şi comu-
nicarea personală şi directă cu 
potenţialii clienţi, pentru a spori 
gradul de utilizare al Transportului 
Public: cu cât relaţiile stabilite cu gru-
pul ţintă sunt mai frecvente, cu atât 
mai multe persoane vor fi antrenate 
în program. Participanţii trebuie să 
simtă că aţi înţeles nevoile lor.

> Trimiteţi invitaţii/ chestionare perso-
nale şi nu o scrisoare de comunicare 
generală care ar putea fi considerată 
ca fiind publicitate comercială.

> Creşteţi numărul de contacte, prin 
telefon, e-mailuri, prin întâlniri, 
astfel încât să subliniaţi o abordare 
personalizată.

> Adaptaţi activităţile de diseminare şi 
materialele de comunicare la grupul 
ţintă.



Promovaţi fidelizarea clienţilor

>   Oraşele-pilot au oferit oferte speciale 
după săptămâna de promovare. În Baia 
Mare, 300 de pesoane au beneficiat de 
o reducere cu 40% pentru abonamente 
în cele două luni care au urmat după 
săptămâna promoţională, deoarece 
aceştia au fost în măsură să prezinte 
setul de 7 bilete Ad Personam pe care 
le-au utilizat în timpul evenimentului. 
Besançon şi respectiv Heraklion, au 
oferit o reducere de 50% pentru abo-
namente şi 20% pentru bilete. Unui uti-
lizator nou i s-a acordat o reducere de 
10 € la Modena în cazul în care acesta a 
cumpărat un abonament trimestrial, şi 
o reducere cu 20 € în Funchal pentru un 
abonament lunar. 

 Îmbunătăţiţi cunoştinţele despre reţeaua 
de Transport Public Local 

> Numărul zilnic de accesări pe site-ul 
Planificatorului de Călătorii poate fi un 
indicator al rezultatelor care să indice 
faptul că utilizarea individuală a Plani-
ficatorului de Călătorii este considerată 
ca fiind un instrument informaţional 
important legat de Serviciile publice de 
transport.

  

Repetaţi iniţiativa cu alte grupuri ţintă

Implicaţi cetăţenii care nu au luat parte la 
Programul de Marketing Direct 
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Obiective pe termen lung: 
Cum putem susţine impactul Programului de Marketing 
Direct Ad Personam? 

Datorită rezultatelor favorabile Ad Personam, 
Besançon urmăreşte să continue acţiunea, în special 

cu alte ţinte. Într-adevăr, partenerii locali elaborează 
experimentarea acestui program direct cu întreprinderile şi 
administraţiile, deoarece acestea permit să se ajungă la cel mai 
mare grup-ţintă din transportul public. Prin urmare, dezvoltarea 
unui parteneriat cu societăţile comerciale va ridica gradul de 
conştientizare a acestei chestiuni. În plus, vizează dezvoltarea 

iniţiativei cu alte grupuri ţintă, cum ar fi persoanele în 
vârstă, studenţii, rezidenţii noi şi persoanele 

care se mută într-o locuinţă 
nouă. 
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În Lancaster şi Morecambe este planificat ca în viitor 
să se dezvolte activităţi suplimentare Ad Personam. 

Consiliul Districtual Lancashire speră să implementeze 
proiectul cu o serie de parteneri operatori de 

transport cu autobuzul, în alte zone ale districtului, 
şi în anul 2011 să dezvolte o campanie orientată, 

introducând serviciul “linie rapidă” de transport cu 
autobuzul. 

Heraklion intenţionează să creeze 
trasee noi cu societatea de TPL 

pentru a extinde aria de utilizare a 
Transportului Public şi să includă 

zonele încă neacoperite de 
reţea. Cu toate acestea, echipa de 

proiect consideră că iniţiativa Ad 
Personam ar fi mai eficientă daca 

va fi implementată din nou. 

Albacete consideră proiectul Ad Personam ca punct de plecare 
pentru un nou sistem de TPL prietenos şi inteligent. O dovadă clară 
a angajamentului municipalităţii este că Planificatorul de Călătorii 
a fost integrat în site-ul său, fapt ce va asigura continuitatea şi 
după finalizarea proiectulului Ad Personam. În plus, obiectivul 
principal este de a atrage colaborari din mediul public-privat, 
în vederea susţinerii impactul iniţiativei pe termen lung. Astfel, 
municipalitatea încearcă să promoveze proiectul împreună cu 
Asociaţia Oamenilor de Afaceri, Asociaţia Parcurilor Industriale, 
Camera de Comerţ, sindicate, etc.

Baia Mare intenţionează să extindă proiectul 
la şcolile şi universităţile locale. În plus, 
partenerii locali speră să disemineze proiectul 
la nivel naţional, prin implicarea altor 
societăţi de TPL pentru punerea în aplicare a 
Programului de Marketing Direct. 

Modena are în vedere o posibilă continuare 
[follow-up] a programului Ad Personam şi 
intenţionează să abordeze un Program de 
Direct Marketing pentru elevii de nivel 
primar şi secundar de învăţământ, pentru 
familiile lor, profesori şi personalul 
didactic, în scopul reducii numărul de 
călătorii efectuate cu maşina în orele 
de vârf pentru a-i însoţi respectiv a-i 
lua pe elevi la/ de la şcoală. 

Pe termen scurt, Funchal are ca scop 
promovarea Planificatorului de Călătorii 
cu universitatea locală, întrucât această 
organizaţie salută înscrie studenţi din 
ţaă şi din străinătate, care încă nu sunt 
obişnuiţi cu utilizarea reţelei de transport. 
În plus, reşedinţele studenţilor şi clădirile 
administrative sunt situate în centrul oraşului, 
în timp ce campusul universitar nu este. Pe 
termen lung, partenerii locali încearcă să 
dezvolte un Planificator de Călătorii online, 
care să poată fi afişat pe site-ul societăţii de 
TPL şi sa furnizeze astfel solutii de mobilitate 

Obiectivele oraşelor-pilot şi activităţile planificate pentru a 
menţine obiectivele Ad Personam pe ordinea de zi 
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Declaraţi i : 
Ce cred despre această experienţă 
reprezentanţi i  aleşi şi  cetăţeni i 
part icipanţi?

ALBACETE  

»Municipalitatea şi Asociaţia 
Parcurilor Industriale susţin 
în comun legătura 
permanentă între oraş şi 
Parcul Industrial, ca fiind o 
modalitate durabilă, 
adecvată şi accesibilă pentru 
navetă. Proiectul european 

Ad Personam urmăreşte să promoveze 
utilizarea Transportului Public, în special 
călătoriile domiciliu-loc de muncă, astfel că am 
întrezărit posibilitatea de a ni se alătura la 
această iniţiativă importantă. «
Carmen Oliver Jaquero
Primarul oraşului
 

 «Sunt uimită de utilitatea 
Planurilor de Călătorie 
personalizată! Sincer nu am 
folosit TPL înainte, pentru că 
nu eram conştientă de 
posibilitatea de a ajunge 
acasă şi la locul de muncă 
prin aceste mijloace. În plus, 

a fost util pentru mine să primesc un card de 
călătorie personalizat cu numele meu şi bani 
pentru a testa acest serviciu, pentru că m-am 
simţit părtaşă la campanie. «
Janett Reyes
Utilizator nou

BAIA MARE  

»Deşi Transportul Public în Baia Mare are clienţi 
fideli, totuşi nu a fost uşor să se convingă 
cetăţenii să-l folosească. Totuşi, datorită 
Programului de Marketing Direct, Ad Perso-
nam a reuşit să atragă clienţi noi şi a identificat, 
de asemenea, profilul clientului potenţial. Eu 
cred că această iniţiativă este mai eficientă în 
oraşele mijlocii, contribuind la îmbunătăţirea 

imaginii TPL, asociată cu interesul faţă de nevoile specifice ale 
cetăţenilor. «
Vasile Barbul
Director Servicii Publice, Municipiul Baia Mare, membru în Consi-
liul de conducere al  SC URBIS SA

 
»Ideea unui program de călătorie adaptat 
nevoilor mele a fost foarte bună. Am descope-
rit alte opţiuni, despre care nu ştiam nimic. Aş 
fi, de asemenea, interesată ca în viitor să 
primesc informaţii suplimentare cu privire la 
rutele şi orarele TPL.»
Pop Maria
Utilizator nou

BESANÇON  

»Autoturismele private joacă un rol important 
în viaţa cetăţenilor», în special în călătoriile 
domiciliu-loc de muncă. Cetăţenii nu sunt uşor 
de convins să-şi schimbe obiceiurile şi să 
folosească transportul public. Acesta este 
motivul pentru care  Ad Personam este util, 
deoarece arată că există şi alte soluţii, cu 
condiţia ca cetăţenii să accepte să le încerce. «

Jean-Claude Roy
Vicepreşedinte responsabil de transport şi mobilitate
Zona Comunităţii Urbane Greater Besançon
 

 «Aş spune cetăţenilor să încerce sistemul de 
TPL, deoarece există o mulţime de autobuze 
programate la intervale scurte şi deci este uşor 
de găsit un autobuz care să satisfacă 
aşteptările Dumneavoastră.»
Valérie Arnault Delacour
Utilizator nou
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LANCASTER AND MORECAMBE 

»Consiliul Districtual Lancashire a fost 
pentru un interval de mai mulţi ani 
proactiv în dezvoltarea şi introducerea 
pe piaţă a iniţiativelor de transport 
durabil în district. Proiectul Ad Perso-
nam reprezintă o nouă abordare 
inovatoare pentru a încuraja utilizarea 
transportului cu autobuzul, care a 

produs o creştere a pieţei. Conlucrând cu parteneri locali, 
cât şi cu cei europeni, am învăţat că noi toţi ne confruntăm 
cu probleme similare, însă prin schimb de idei am dezvol-
tat prezenta abordare comună. Aceasta a constituit o 
experienţă pozitivă şi totodată una la care am fost încântaţi 
să participăm».
Tim Ashton
Consilier Districtual
Membru al Cabinetului de Drumuri şi Transport
Consiliul Districtual Lancashire

 «Acest program este excelent, vă mulţumesc foarte mult. Nu 
am circulat niciodată cu autobuzul anterior, abis acum îmi dau 
seama cât de uşor este! «
Cetăţean participant

FUNCHAL  

»Proiectul Ad Personam ne-a permis să 
testăm şi să verificăm în condiţii reale o 
strategie comercială care a fost deja 
utilizată pe scară largă în alte pieţe şi 
pentru alte produse sau bunuri. Acest 
proiect a contribuit, de asemenea, la 
reînnoirea brandului societăţii de TPL, 
asociind-o cu o imagine mai umană, 

orientată spre nevoile specifice pe care le pot avea 
cetăţenii. «
Bruno Pereira
Viceprimar
 

 «Profit de această şansă pentru a vă 
felicita pe toţi pentru iniţiativa 
Dumneavoastră, întrucât mi-a permis 
să-mi las maşina personală parcată 
acasă în timpul săptămânii şi să utilizez 
serviciile de TPL. Programul Ad Perso-
nam mi-a permis să fac economii la 

sfârşitul lunii, însă beneficiile depăşesc cu mult această 
caracteristică. Acum, nu mai trebuie să plătesc parcarea, 
mă duc pe jos până la staţia de autobuz care este foarte 
aproape de locul meu de muncă şi, nu în ultimul rand, nu 
am nevoie să conduc autoturismul în orele de vârf, aşa că 
ajung mult mai relaxată la locul de muncă! «
Maria Margarida Jardim
Utilizator nou

HERAKLION  

»Proiectul a contribuit în mod conside-
rabil la planul nostru strategic « Oraşul 
Verde 2007-2013 «, care urmăreşte să 
transforme municipiul Heraklion într-un 
mediu durabil pentru toţi cei care trăiesc 
aici sau îl vizitează. Ambiţia noastră este 
să promovăm “ o conştiinţă verde», 
pentru a crea un oraş în care consumul 

de energie, poluarea aerului, traficul şi reciclarea deşeurilor 
să fie luată în considerare de către fiecare cetăţean. Ad 
Personam este un instrument foarte util şi multifuncţional 
în cadrul acestei strategii. «
Ioannis Kourakis
Primar
 

 «Odată cu iniţiativa Ad Personam în 
municipiul Heraklion, simt că am lua 
parte la soluţionarea unei probleme 
majore care afectează oraşul. Sunt acum 
foarte mândru de a mă alătura şi voi 
propunde, de asemenea, prietenilor şi 
familiei să participe la program. «
Evagelia Karouzou
Utilizator nou

MODENA  

»Iniţiativa Ad Personam dovedeşte că, în 
oraşele de dimensiuni medii nu este 
uşor de convins cetăţenii să utilizeze 
TPL. Cu toate acestea, o abordare de 
marketing direct pare a fi un instrument 
inovator şi semnificativ caalternativă la 
campaniile publicitare generale. 
Cetăţenii trebuie să fie motivaţi şi 

încurajaţi în mod direct printr-o abordare personalizată 
care să arate avantajele de a trece de la maşină la autobuz. 
Ad Personam a fost foarte util, de asemenea, în scopul 
identificării profilului noului client potenţial (mai multe 
femei decât bărbaţi, bine educaţi, utilizatori de internet, 
cititori de ziare, integraţi social  în cadrul comunităţii), profil 
care urmează să fie studiat atent în viitor. «
Daniele Sitta
Consilier orăşenesc în problemede mobilitate şi transport
 

 «Cred că iniţiativa Ad Personam este 
foarte interesantă. În Modena, mulţi 
cetăţeni nu ştiu cum să ajungă la locurile 
lor de muncă folosind autobuzul. 
Aceasta este în dezavantajul sistemului 
de TPL. Campanii ca cea de faţă, de 
implementare prin intermediul progra-
mului Ad Personam, oferă cetăţenilor 

posibilitatea de a descoperi că, cel puţin în unele cazuri, 
deplasarea la locul de muncă cu autobuzul poate fi mai 
convenabilă decât utilizarea unui autovehicul privat. Pe de 
altă parte, o creştere semnificativă a numărului de 
utilizatori ai TPL poate fi obţinută datorită îmbunătăţirilor 
considerabile a serviciilor oferite».
Giuliano Boni
Utilizator nou



p. 26



Co-orDinAtor

Oraşul Modena(IT) Marco STANCARI +39 059 2032273 marco.stancari@comune.modena.it

13 PArteneri loCAli Din 7 orAşe Pilot 

Albacete (ES)

CEEI 
Fundaţia Albacete Javier ROSELL +34 967 616 002 jrosell@ceeialbacete.com

Nicolas López Jimenez S.L. 
(Societate de TPL) Leonardo GREGORIO +34 967 521 341 lgregorio@subus.es

Baia Mare (RO)
Primăria Baia Mare Mariana POPESCU +40 262 213261 mariana.popescu@baiamarecity.ro

S.C. URBIS S.A. (Societate de 
TPL) Ioan FIRTE +40 262 213034 urbis.exploatare@baiamare.rdsnet.ro

Besançon (FR)

Comunitatea urbană din 
zona The Greater Besançon Yann CHAUVIN +33 3 81 65 06 71 yann.chauvin@grandbesancon.fr

Keolis Besançon (Societate 
de TPL) Pierrick POIRIER +33 3 81 48 12 00 ppoirier@keolis.com

Funchal (PT)

Horários do Funchal 
(Societate de TPL) Claudio MANTERO +351 291 705 555 claudiomantero@horariosdofunchal.pt

Oraşul Funchal Livia SILVA +351 291 211053 livia.correia@cm-funchal.pt

Heraklion (GR)
Oraşul Heraklion Manolis ALEXAKIS +30 2810 399399 alexakis@heraklion.gr

Astiko KTEL Irakliou S.A. 
(Societate de TPL) Yiannis TAMPAKAKIS +30 2810 332789 giatam@hotmail.com

Lancaster (UK)
Consiliul Districtual 
Lancashire Andrew VARLEY +44 1772 533336 andrew.varley@lancashire.gov.uk

Modena (IT)

ATCM (Societate de Transport 
Public Mobilitate) Matteo DOMENICALI +39 059 416963 domenicali@atcm.mo.it

aMo (Agenţia Modena pentru 
Mobilitate şi TPL) Daniele BERSELLI +39 059 9692007 berselli.d@agenziatpl.mo.it

 1  AsoCiAţie eUroPeAnă A AUtorităţilor loCAle

Energy Cities

Asociaţia Europeană a 
autorităţilor locale care 
investesc în viitorul lor 
energetic

Jean-Pierre VALLAR +33 3 81 65 36 85 jean-pierre.vallar@energy-cities.eu

Kinga KOVACS +33 3 81 65 36 80 kinga.kovacs@energy-cities.eu

Echipa Ad Personam 
15 parteneri  din 7 tari  europene
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