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1. Въведение  
 
Този пакет е предназначен за подобряване на дизайна на гара. Съдържа знанията и 

наученото от проведените дейности и проучвания от Датските национални железници 

(ДНЖ) за популяризиране сред доставчиците на обществен транспорт в Европа. ДНЖ 

иска да сподели ползите от своето проучване и експерименти с други железопътни 

мрежи.  

 

Удовлетворението на потребителя е важен фактор за организациите, предлагащи 

услуги, защото то предопределя лоялността към тях и е предпоставка за добро 

финансово състояние. То зависи от оценката на продукта или услугата. Усилията на 

компаниите в железопътния транспорт често са насочени към увeличаване на 

скоростта на придвижване или надеждността на пътуването. По-малко внимание се 

отделя на пътниците, които чакат на гарата и на това как им се отразява -чакането 

спрямо времето за пътуване. Възоснова на обширно проучване върху пътуванията от 

врата до врата, ние установихме, че на територията на гарата потребителят ще 

извлече най-голяма полза когато обстановка е приветлива,с много съоръжения и 

добри възможности за прехвърляне от едно превозно средство на друго. Това може да 

се сведе до три стратегии за преустройство – ускоряване, концентриране и усилване. 

Те могат да бъдат превърнати в практични стъпки при ясно разграничение между 

бързите и бавните части от гарата. Бързата част е пространството за прехвърляне и 

услугите, свързани с него. Бавната част са търговските дейности, които не са пряко 

свързани с прехвърляне и продължителен престой – например престой в квартира, 

офис или забавления. ДНЖ проведе проучвания, за да установи колко време 

пътниците прекарват на гарата, как се чувстват повреме на чакането и как прекарват 

времето си. Наблюдението на поведението на пътниците беше направено чрез  

структрирани въпросници, които се попълват от пътниците. Резултатите от 

проучването показаха, че пътниците прекарват средно седем минути на гарата, по-

голямата част от които на платформата. Те са склонни да преувеличават времето, 

прекарано в чакане. Колкото по-малко чакат, толкова повече преувеличават чакането. 

Пътниците преувеличават, когато нямат какво да правят и когато закъсняват.  

 

Изглежда, че пътниците отдават значение и на времето, което да прекарали в чакане 

на приятно място. Препоръчително е да сведете до минимум времето, да организирате 

и планирате работната амосфера по такъв начин, че да бъдат намалени максимално 

стреса и напрежението от чакането. Това може да бъде постигнато чрез специфично 

преобразуване на елементите. Времето на пътниците в приятна обстановка  минава 

по-бързо и неусетно и така те са по-позитивно настроени в оценката си за престоя. 

Подобряването на обстановката на платформата може да бъде постигнато като се 

повишава усещането за комфорт.  

 

В зависимост от обстоятелствата, изчакването за обслужване може да предизвика 

редица негативни емоции – отегчение, раздразнение, притеснеие и стрес. Те могат да 

повлияят на удовлетворението на пътника и оценката му на услугата. Колкото повече 

пътникът смята, че ще чака, толкова по-неудовлетворен ще е от услугата.  
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Освен максимално намаляване на обективното време за чакане, ДНЖ обмисля и 

важността на инвестицията в намаляване субективното време на чакане. 

Целенасочената промяна на някои специфични елементи от обстановката (например 

цветовете и осветлението или реклама и информационни материали) могат да служат 

като отклоняващи вниманието и създаващи емоции и друго впечатление за 

преминаването на времето. ДНЖ се надява да увеличи удовлетворението на пътниците 

и да привлече нови клиенти. Тъй като пътуването с железниците е устойчив начин на 

придвиждане, разширяването на гаровата база е в интерес не само на железниците, 

но и на местните и националните власти.  

 

Този пакет със „стимули” започва с анализ на желанията на потребителя, на базата на 

т.нар. „пирамида на желанията на клиента”. Посочена е важността на опита, а трите 

измерения – удоволствие, ползваемост и предназначение (да бъде запомнящо се) са 

доразвити като са обяснени разликите между бързата и бавната част.  

 

Във втората част се обсъжда избора между подхода „средата на пътя” и 

псегментирания подход. Правят се препоръки за атмосферата във влаковете. 

Резултатите от два виртуални експеримента с цвета и светлината са обяснени, както  и 

използването на други елементи като музика, изкуство, аромати и растения.  

 

За да се предизвика преминаване от един начин на придвижване към друг  и 

съответно към по-устойчиво мобилно поведение, трябва да се привлекат повече хора 

към обществения транспорт. Настоящите и потенциални пътници трябва да се чувстват 

максимално комфортно повреме на своето пътуване. Този пакет посочва 

инструментите, които биха допринесли за това.  
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2. Пирамида на желанията на клиента 

 

Проучването показва, че пътниците формират своя избор дали да използват своя 

автомобил или обществения транспорт не само от гледна точка на раходите, но и от 

сигурността, надеждността, времето за пътуване, комфорта, удобството и опита. Тези 

аспекти на качеството са представени схематично в пирамидата по-долу. За един 

клиент всички аспекти са важни, но в различна степен. Пирамидата показва, че 

качествените аспекти на най-ниските нива са най-ценените от пътниците. На базата на 

предишно проучване към пирамидата могат да бъдат приложени и количествени 

стойности. Учудващ е резултатът, че качествените измерения са важни, но не са на 

върха на пирамидата. Социалните измерения сигурност и надеждност (чистота и 

точност) съставляват 50 %. Удовлетворените клиенти са 20%, когато 

удовлетворението на пътниците се изчислява за самото пътуване - 9%, по отношение 

на комфорта - 12%. Неудовлетворените са с 15% по-малко за всяка характеристика. 

 

Пирамида на желанията на клиента: прехвърляне / придвижване 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Ван Хаген, Август 2003 

 

Важността на желанията си, която пътника отдава като клиент зависи от това колко 

често пътува и с каква цел. Може да се направи ясна разлика между пътувания за 

собствено удоволствие и по работа. Пътниците, които пътуват със служeбна цел се 
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срещат най-вече в ранните пикови часове. Техните мотиви са съборазени с работната 

им програма и често мястото, часа, времето за пътуване и честотата са фиксирани. 

Този тип пътници предават голяма важност на скоростта и надеждността на 

пътуването. 

 

Пътниците, които пътуват за удоволствие през свободното си време имат вариращи 

дестинации, начало и честота на пътуванията. Те отдават по-голямо значение на 

комфорта и опита. Отсъстват елементите на относително планираното пътуване и 

напрежението от минаващото време, което е и отличителна характеристика на 

пътуващите по работа. Но, и двата типа пътници оценяват удобството, когато пътуват, 

особено в чисти превозни средства и с актуална пътническа информация. 

 

Това показва, че качествените измерения са важни за хората, които се движат или 

прехвърлят. Но пътуващите имат и престои (за по-кратко или дълго време), във вагон 

или на гарата. Повреме на престоя надделяват различни клиентски желания. Гарите 

имат двойствен характер, защото съчетават път и престои. 

 

Пирамидата на желанията на клиента илюстрира относителната важност на желанията 

на пътниците (клиента) спрямо целта на пътуването (път и престои). Може да се 

направи схема за пътниците, които постоянно пътуват. Колкото повече пътника чака, 

толкова по-важни са за него комфорта и обстановката. Той очаква по-голям комфорт 

на вътрешноградския транспорт отколкото на гарата, защото обикновено пътува 

повече с вътрешноградския транспорт. Когато хората се налага да направят престой 

на гарата или във вагона, комфортът и обстановката са основни фактори – те са 

условие за удовлетвореността. Хората очакват от доставчика на услугата да отделя 

най-много внимание именно на тези два фактора. Удовлетвореността произтича от 

скоростта и удобството/ вежливостта. Ако могат да прекарат времето за престой 

приятно (например в увеселителен парк), клиентите ще бъдат изненадани. Ако трябва 

да чакат на опашка, обаче те не се разочароват веднага, защото вече имат опит. Така, 

по отношение на престоя пирамидата на важността на желанията е горепосочената 

пирамида обърната наобратно.  
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3. Оценка на пътуването  

 

3.1 Времето 

 
Оценката на гарата от пътниците е комбинация от оценката на качеството на 

възможностите за придвижване и нивото на съоръженията през които трябва да се 
премине. Оценката зависи и от опита на пътника. Тя може да бъде изразена просто и 

ясно и да се използва като мярка. 
 

Освен това,  на реалното време на пътуване, както и на времето за всяка дейност 

може да бъде приписана  “стойност на времето”. Не всяко пътуване, може да се нарече 
приятно. Неприятните пътувания сякаш са по-продължителни от приятните. По същия 

начин  прекараното време на стола на зъболекаря минава по-бавно от времето  
прекарано в приятелско бъбрене. Една от теориите за постигане на успех е, че човек  
е склонен да прекара повече от определеното време на дадено място, ако има някаква 

полза. Той е склонен да се отклони от делата си само когато има подсигурена 
компенсация (например, под формата на повишаване на доходите). От друга страна, 

може да е склонен да жертва средства, за да прекара времето си добре. Основното 
при изчисляване на времето в теорията на просперитета е предположението, че 
крайните ползи от времето прекарано в пътуване (път) обикновено имат отрицателна 

стойност: допълнителното време за пътуване  означава, че на индивидите им остава 
по-малко време да извършва дейностите, които иначе биха правили – например да 

останат по-дълго време в леглото сутрин или да пристигнат у дома по-рано. Колкото 
по-голяма важност отдават хората – под формата на забавление – на тези странични 
занимания, толкова по-склонни са да отделят пари за по-кратки пътувания13.  

 
Превръщането на времето за чакане на гарата в полезно време, забавно и приятно 

прибавя допълнителна ценност към пътуването. Като се предоставят дейности, които 
хората оценяват, пътниците могат да спечелят време повреме на пътуването. 

Проучването14 показа, че хората могат да ‘спестят’ около 13 минути на гарата като 
правят неща, които иначе биха свършили по-късно на друго място, например обяд или 
пазаруване. Това означава, че реалното време за пътуване очевидно е намалено и 

пътуването с влак може да се конкурира с това с автомобил. Проучването13 показва 
как оценката на хората за времето варира за различние етапи на пътуването. 

Например може да бъда направена разлика между времето във влака, времето за 
достъп и за изход (велосипед, автобус, трамвай, метро) и времето за прехвърляне. 
Времето прекарано във влака се оценява два пъти по-високо спрямо времето за достъп 

и изход и три пъти по-високо от времето за прехвърляне.  
 
Схемата по-долу показва важността, която пътниците отдават на различните етапи на 
пътуването, като например началото и края, прехрълянето и пътуването  във влака. 
Ординатата показва времето за всеки етап на пътуването. Полето, което се очертава 

от изразходваното време и ценността на времето е стойността, която се  приписва на 
изразходваното  време. Тази стойност може да се изрази и от гледна точка на 

комфорта и уюта.  
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Схема: Оценка на времето за придвижване и други аспекти на пътуването от врата до врата.  

 

 

3.2 Ценността на опита  

 
Когато стратегията е да се направи пътуването по-приятно за клиента (пътника), 

акцентът трябва да бъде върху „меките” мерки за подобряване на качеството: не 

толкова върху сигурността, надеждността или скоростта, а върху удобството, комфорта 

и опита. Какво е опитност и как може да бъде повишена? 

 

Две мегатенденции, икономическо преуспяване и индивидуализиране, водят до 

‘икономика на опита’. В западните страни, има голям пазар на стоки и услуги. 

Голямата материална нужда е задоволена, а след нея идва нуждата от опит. Емоциите, 

обичта и ценността стават все по-важни. Обществото се трансформира  в място, където  

опитът е важен и  всяко събитие е потенциален специален повод. Допълнителната 

ценност, която се дава за специален опит понякога се компенсира от (много) по-

високи финансови разходи за този опит.  

 

Модели в ‘икономиката на опита’ са: 

- целта да се оставят хората да бъдат част от ‘сценария’, който се изживява като 

незабравим или уникален опит; 
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- предвиждане на индивидуалните желания на клиените; 

- клиентът и работодателят/ доставчика на услуги импровизират в рамките на общата    

  рамка на сценария; 

- опитът се осъществява в подходяща обстановка; 

- сценарият се определя от личен контрол и гарантирана свобода; 

- други аспекти: зад кулисите! 

 

Опит на гарата 

Пътниците ценят високо обстановката на гарата. Оценките им варират от силно 

позитивни до силно негативни. Ключът при проектиране на гара е най-напред да се 

премахнат неприятните елементи и след това да се добавят позитивните. Има връзка и 

с пирамидата на желанията на клиента: факторите, които носят неудовлетворение 

трябва да се ограничат, докато тези, а тези които носят   приятни емоции да се 

стимулират. Ако пътникът е изправен пред неприятен опит, не може да придобие 

добри впечатления дори и по-късно. Затова хората, които не се чувстват сигурно на 

гарата, не могат да отворят възприятията си за красивата архитектула на сградата, 

например.  

 
Както казах, изпълнението на индивидуалните желания става все по-важно в нашата 

‘икономика на опита’. Това означава, че когато хората пътуват с обществения 

транспорт, пътуването може да придобие допълнителна ценност, когато нуждите им на 

клиенти са посрещнати. Това означава, че доставчиците на транспортни услуги трябва 

да направят така, че времето на пътниците да  преминава в полезни, приятни и / или 

специални занимания. 

 

Ценността на времето, което пътниците са прекарали на гарата, може да се 

категоризира в три групи: полезност (‘полза’), удоволствие и значение (доколко е 

било запомнящо се). 

 

– Полезност (‘полза’) 

Времето, прекарано на гарата се счита за добре прекарано, защото пътникът е успял 

да свърши някои свои задачи. Не е нужно те да са свързани пряко с пътуването, но му 

дават чувството, че може да прекара повече време на гарата в полезни занимания. 

Това е времето, в което пътника така или иначе е щял да отдели за тези дейности по-

късно през деня. Изгубеното време се превръща в продуктивно време.  

 

– Удоволствие  

Времето, прекарано на гарата се счита за добре прекарано, когато пътникът се е 

забавлявал. Има различни възможностти за отпускане или забавление: пътникът да 

излезе от ситуацията на стрес от чакането. Това може да е приятна изненада за кратък 
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период от време или кратък престой. Загубеното време се превръща в приятно 

прекарано време. 

 

– Значение (доколко е запомнящо се) 

Времето, прекарано на гарата се счита за добре прекарано, когато опитът допринася 

за преобразяване на личността на пътника. Този опит е изкуството да живееш, да 

живееш в настоящето, изкуството да пътуваш и да се запознаваш с нови хора. Гарата 

може да стане декор на ценен спомен. Времето на гарата се превръща в качествено 

прекарано време.  

 

Някои примери за ценно прекарване на време на гарата: 

 

 

Полезност (‘полза’): 

комбинирана цел, 

ефективност, полза, цел 

� Офис хотел 

� Секретариат на гарата  

� Център за конференции 

� Бизнес помещения 

� Интернет кафе 

� Фитнес  

� Бързо хранене 

� Хранителен магазин 

� Будка 

� Бързи закуски  

� Информационно табло  

� Пощенски офис 

 

 

 

 

Удоволствие: забавление, 

откъсване, импулс, 

покупки 

� Луксозен хотел 

� музей 

� казино 

� видео игри с жетони  

� Библиотека  
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� ресторант 

� бързо хранене  

� Гранд кафе 

� Сладкарница  

� Магазин за дрехи  

� Бар 

� Книжарница 

 

 

 

 

Значение (доколко е 

запомнящо се): уникален 

опит, гордост, повтаряне  

� Тематичен хотел  

� Пътуваща библиотека  

� Тематичен ресторант 

� Театър 

� Изложба  

� Забавление  

� Архитектура  

� Бар 

� Магазин за подаръци  

� Информационно табло  

� Изкуство  
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3.3 Стратегии за развитие / обновяване 
 
След този анализ на желанията на пътниците на гарата, трябва да се запитаме  как 
тези желания могат да бъдат постигнати в процеса на обновяване. С други думи, ние 
търсим стратегии за обновяване оснавани на желияната на клиентите. Оценката на 

пътуването от врата до врата е добра отправна точка за равработване на такива 
стратегии.  

 
Има три начина за подобряване на впечатлието за времето прекарано на гарата и 
ценността му за пътника;  най-вече като се обръща внимание на скоростта, 

концентрацията и повишаването. 
 
4.1 Скорост 
 
Първият начин да се добави ценност към транспортната верига е да се намали времето 

за самото придвижване. Това може да бъде постигнато като се увеличава средната 
скорост на влаковете и намали времето за чакане. Това е илюстирарно на схема 3. 

Скоростта е най-традиционния начин да се подобри ценността на транспротната 
верига и затова често инвестициите за ускоряване на транспортната система са 
големи.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Схема: Скорост: добавяне на ценност на пътуването като се намалява времето за пътуване и чакването.  
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достъпност 

прехвърляне 

Пътуване във влака 

изход 
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4.2 Концентрация 
 
На воторо място, градските съоръжения като хотели, работни места и места за 
прекарване  на свободното време могат да бъдат разположени по-близо до гарата и/ 

или с по-голяма плътност. Схема 4 показва, че от двете страни- за пристигане и 
заминаване, нуждата от съоръжения за качване/ слизане е пренебрегната – и това 

причинява голямо неудобство. С намаляване броя на пътуванията, намалява и времето 
за прехвърляне. Прехвърлянето става просто действие за слизане и качване. 
Добавената ценност ще бъде постигната, ако се съсредоточим върху скоростта  и 

удобството в пирамидата.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема: Концентрация: добавяне на ценност на пътуването като се разработват местата за слизане и 

качване в близост до гарата. 

 

 

 

4.3 Повишаване 
 
Третата стъпка за добавяне на ценност към пътуването е да се повиши ценността на 
времето на петте най-неценени елементи. Схема 5 показва, че като се направят 
чакането и прехвърлянето по-приятни и ползотворни, ценностга на транспротнана 

верига се увеличава. Това може да бъде постигнато като се предлагат различни 
възможности – на гарата и във влака – за участие в дейности, които биха били много 

ценни за пътника. По този начин се обръщаме към нуждата от удобство и приятен 
опит, както е представено в пирамидата.  
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Схема: Повишаване: добавяне на ценност на пътуването като правим прехвърлянето и самото пътуване 

по-приятни.  

 

Изглежда, че оценката на пътуването от врата до врата може да бъде повишена чрез 
скоростта, концентрацията и повишаването. Тези стартегии, приложени на гарата, 

могат да бъдат сравнени с трите критерия използвани от Берник и Чеверо, за успешно 
разграничаване на транзитните селища в САЩ от останалите: гъстота, разнобразие и 

дизайн. Те састигнали до заключението, че комбинацията от по-голяма и по-малка 
гъстота на жилищните обекти, наличието на съоръжения и добри пешеходни условия 
може да се отрази положително на честота на използване влаковете и превъръщането 

на гарата в приятно място и дори в център на селището. 
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4. Бързата част и бавната част  

 

Как да „преведем” на езика на дизайна опита ? На гарата прехърлянето/ пътуването и 

престоя се съчетават и пътниците често се сбълскват с различна скорост & удобство и 

комфорт & опит. Когато пътникът се оглежда за връзка с общестевния транспорт,  той 

е под напражение и едва ли може да мисли за нещо друго освен за връзката. Само 

когато знае къде и по какъв начин  ще се прехвърляи, може да е спокоен и да се 

отпусне. Ако се окаже, че има и свободно време, пътникът ще забележи услугите, 

които се предлагат и ще бъде отворен за нови впечателния. Комфортът и опитът ще 

станат по-важни.  

 

Ядрото на гарата се състои от дейности, свързани с прехвърляния и акцентът е върху 

скоростта и удобството.  Около ядрото, дейностите, свързани с прехвърлянето могат да 

станат по-важни и акцентът да попадне върху комфорта и опита. Двете области трябва 

да бъдат с различен дизайн. Предизвикателството е да се повиши оценката на хората 

за времето, което прекарват на гарата. Проучването показва, че хората се чуствстват 

добре в дадена обстановка. Прекалено многото емоции, обаче, трябва да бъдат 

избегнати: малкото са скучни или плашещи, а многото могат да доведат до стрес и 

раздразнение. 

 

За различните оценки, към които се стреми ръководството на една гара, трябва да 

обмисли в какво настроение са пътниците през различните фази на пътуване. Гарата 

може да бъде разделена на две части, всяка от които да е подходяща за различни 

цели: 

 

- Бързата част: движение > прехвърляне  

В бързата част трябва да има кратки пешеходни 

части, отворено пространство с ясни (естествени)  

обозначения и минимум разсейващи фактори. 

Информацията и обозначанията да се разчитат 

лесно, а пространството да има добър баланс 

между височина и ширина. Бързите части са 

идеални за бързи услуги, но трябва да се отдели 

специално внимание на дизайна и представянето. 

 

- Бавната част: престои, почивка > магазин / среща / дейности  

Бавната част е предначначена за приятно, запомнящо се и полезно прекарване на 

времето на пътниците. Трябва да се предлагат различен тип услуги, които да 

предизвикват приятни впечатления. Пространството трябва да е уютно и оживено. 

Където е необходимо, трябва да има и транспортна информация, която да повишава 

усещането за контрол и да намалява усещането за продължително чакане. 
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Връзките между бързите и бавните части: 

- бързите части са подходящи за увеселителни съоръжения и услуги: забавен 

спектакъл  

- някои пространства могат да имат и „бърз” и „бавен” характер (платформа, място за 

срещи) 

- „бавните” части в близост до бързата част могат да повишат усещането за социална 

сигурност  

 

Всичко това означава, че бързите и бавните части трябва да бъдат проектирани една 

спрямо друга и пътникът да има ясна възможност да избира измежду тях. 

Виж графиката и снимката по-долу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключения  

- Освен традиционното намаляване на времето за пътуване, особена ценност на 

пътуването може да бъде придадена чрез целеносочени инвестиции в качеството 

(за да се направи пътуването по-приятно). По този начин, гарата може да стане 

най-добрата връзка между пътуването и престоя.  

- Ценността на опита на гарата може да бъде сведен до три измерения ,които са 

адекватни за всички пътуващи: полезност (‘полза’), удоволствие и значение 

(доколко е запомнящо се). 
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– Гарата може да бъде разделена на две части за ‘прекарване на времето’: бърза и 

бавна. Бързата отговаря на пространството за прехвърляне. Замисълът е пътниците 

да се движат бързо, ефикасно и по-лесно. 

– Бавната част отговаря на престоя и времето прекарано в нея трябва да е  възможно 

най-приятно и полезно. Безсмисленото чакане може да бъде превърнато в приятно, 

полезно и специално време или събитие.  

– Пълната формула за прекарване на времето на пътник на гара изисква  ясен поглед 

и преценка. Усъвършенстването на трите измерения не е важно само по себе си, а 

факта че винаги трябва да има връзка с пътуването на клиента.  Формулата за 

полезен и приятен опит трябва да е надеждна, бърза и лесна за изпълнение. 

Формулата за приятно прекарване на времето трябва да позволява на пътника да 

избяга от стреса и натовареността. Значимиият и запомнящият се опит гарантира и 

високо ниво на сигурност. 
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5. ‘Средата на пътя’ или сегментиран подход? 

 

ДНЖ, и по принцип гарите, се сбълкват с различни пътници всеки ден (млади, стари, 

пътуващи по работа или за удоволствие), което представлява добра извадка за 

общестевто на Дания. Това усложнява проектирането спрямо другите сгради. Дизайнът 

отчасти е въпрос на вкус и може да има голяма разлика между отделните му елементи. 

Въпросът е какъв подход да се използва - ‘средата на пътя’ или сегментиран подход. 

 

Подходът „средата на пътя” е по-добър, когато се вземат в предвид 

финансовите аспекти (когато се обновяват части то гарата). От 

друга страна, той често дава възможност за по-малко оптимални 

решения. Чувствителен е на периодичнте промени на модата. 

Първоначалните предимства на стандартния дизайн са засенчват 

от големите разходи  за поправяне на сградата съгласно новите 

тенденции. Сегментираният подход  е по-ефикасен и целесъобразен. Когато обмисляте 

дизайна на някои области на гарата, където различни типове хора трябва да се 

чувстват добре, не е нужно желаната промяна да обхваща цялата гара. Промените 

могат да се реализират на части, за конкретната целева група. Това позволява 

промените да бъдат изпълнени на различни фази. 

 

Който и подход да изберете за дизайн на гарата – „средата на пътя” или 

сегментирания – важно е да се знаят предпочитанията и очакванията на пътниците за 

обстановката, където ще бъдат обслужвани. Важно е да се знае кои елементи от 

интериора на гарата се ценят най-много и кои не толкова. Опознаването на вкуса на 

клиентите и ефективните мерки са важни за организации като ДНЖ. 

 

Литературно проучване може да компенсира до някаква степен липсата на знания. 

Трудно да се обобщят многото проучвания, защото са проведени за конкренто място 

като например болница или супермаркет. Те не са близки до естеството на гарата (или 

чакалня и платформи).  

 

Важното заключение, което може да бъде направена е, че нивата на съгласуваност 

между различните елементи на гарата определя успеха на дейностите. Различните 

интервенции в дизайна на гарата могат да се подсилят или отслабят един друг и 

затова ефектите от различните мерки, описани по-долу трябва да бъдат обсъждани 

във връзка една с друга.  

 

6. Влиянието на цвета и светлината върху пътниците и удовлетворението от 

обстановката  
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Цветът и осветлението са мажни аспекти на околната среда и могат да влияят на 

настроението и поведението. Ефектите им са изучени от ДНЖ.  

 

По-рано в този пакет научихме, че удовлетворението на организациите е много важно 

и зависи до голяма степен от оценката на продукта или услугата. Възприемането на 

качеството на услугата е повлияно от екологични фактори или срещи със служители. 

Доставчиците на услугите трябва да се фокусират най-вече върху качеството на 

услугата, за да предизвиква удовлетвреност у клиентите. От тази гледна точка, 

физическата обстановка може да бъде важен инструмент за удовлетворяване на 

клиента. Цветовете и осветлението са важни аспекти от окръжаващата среда и 

ефектите върху поведението и настроението са познати. Постепенно, ние ще отдадем 

голямо значение на влиянието на тези два аспекта на цялостната оценка. Това е 

изключително подходящ подход за ДНЖ, където пътниците изпитват влиянието на 

качеството на услугата, докато биват обслужвани (т.е. на гарата и платформите, през 

които преминават). 

 

Влиянието на фактори като осветлението и цвета е често проучвано. Повечето от 

тези проучвания са провеждени 

в експериментална лаборатория 

или на място – в 

експериментална обстановка или 

например в ресторант. 

Резултатите от тези проучвания 

разкриват положителните 

ефекти на цветове с къси вълни 

– например синия за 

удоволствие, доминиране, 

приповдигане. Синьото има и 

положителен ефект на чувството 

за сигурност. Чакането сред 

цветове с дълги вълни 

(например червения) увеличва напрежението. Това повишава нивата на усещане за 

контрол и от своя страна на чувството на сигурност, стълпотворение и настроение. 

Резултатите от проучванията на осветлението показват, че осветените места се 

асоциират с положителни ефекти, а затъмнените – с негативни, и преобръщат 

резултатите от други проучвания. Литературата внушава, че хората се нуждаят от 

някакво основно ниво на осветеност. Нивата, които са по-високи или по-ниски от 

даденото, се считата за неприятни.  

 

Три експериментални проучвания  
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Литературата прави някои предположения за ефекта на цвета и осветеността на 

гарата върху пътниците. Поради очевидните разлики между ресторанта/ магазина и 

гарата, ефектите трябва да бъдат анализирани внимателно. За да се измери ефекта на 

цвета и осветеността върху поведението на клиента и удовлетворението му, са 

използвани три метода. 

1. Първо, беше създадена виртуална лаборатория за оценяване връзката на някои от 

ефектите на цвета с количеството на хора и възприемането на времето за чакане.  

2. След това беше разработена виртуална гара, излъчена на екраните в чакалнята на 

датската гара. В този онлайн експеримент, ние можехме да достигнем да голям брои 

адресати и променливи, например контрола, ориентирането, впечатлението  за 

сигурност, възприемането на количеството хора и изминалото време.  

3. Тези променливи бяха оценени и в реална гара (град Лайден, 

www.mijnproefstation.nl),  където осветлението и цветовете бяха манипулирани.  

 

Резултатът от трите проучвания помогна да се идентифицира какъв цвят, осветление и 

комбанация от двете трябва да бъде използвана в гарата и ще има ефект. Освен това, 

трите проучвания са били сравнени, за да се наблюдават различията в резултатите от 

виртуалната лаборатория, онлайн виртуалната станция и истинската гара. Резултатите 

могат да бъдат използвани в следващи проучвания, които изследват влиянието на 

няколко аспекта на услугата върху удовлетвореността на клиентите. 

 

Резултати и заключения  

 

 

Двата експеримента във 

виртуалната гара в датския 

град Лайден показва, че    

въпреки че светлината и 

цвета се  възприемат 

подсъзнателно,  

тяхната комбинация има  

значителен ефект върху 

афективността и 

възприемането на чакането. 

Значителните разлики са 

свързани с възприемането на 

цвета и светлината от мъже и 

жени, между тези, които 

бързат (т.е. пътуват по 

работа) и тези, които пътуват 

за удоволствие. 
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Въпреки че пътниците имат известна познавателна предразположеност към синия цвят 

при добре осветена обстановка, само една трета от тях могат да посочат кой цвят е 

доминирал на платформата. При всички случаи, цветът който всички мислеха, че са 

срещали най-често беше сивият. Въпреки че всички изрично заявиха, че предпочитат 

добре осветени пространства, резултатите посочиха притъмнените. Очевидно, 

пътниците се придържат към идеята която принципно имат за 

платформата. Това потвърждава, че цветовете и интензитета на 

светлинатасе възприемат подсъзнателно. Затова за гарата по-важни 

са афективните впечатления, а не познавателните.  

 

След анализа на резлутатите от сценарийте, стана 

ясно че цвета не зависи от мястото, а от това дали пътниците пътуват 

по работа или за удоволствие (т.е. дали бързат или не). Вторият 

експеримент показва, че пътуващите за удоволствие са по-

възприемчиви отколкото тези които пътуват по работа. Те са 

предразположени към топлите цветове в съчетание с притъменеа 

обстановка и оценяват изминалото време като по-кратко в сравнение с 

обстановка, която съчетава студени цветове и силно осветление. 

Оценката на чакането и колко ползотворно е то за пътниците определят отношението 

и мнението им за платформата. 

 

Откритията на това проучване подкрепят Теорията на психологическите обрати на 

Уолтърс, Аптери Свебак (1982), която казва, че хората под напрежение предпочитат 

студени цветове, а в спокойно състояние – топлите. Нуждата от цвят излежда зависи 

от нуждата от стимули, където пътуващите за удоволствие предпочитат топлите 

цветове, а тези по работа – студените. Двата експеримента показаха, че жените и 

мъжете реагират различно на светлина и цвят, което се спотвърждава и  с резултатите 

от други проучвания (Уилдирим, Акалин-Баская & Хидаятоглу, 2007; Кнец, 1995; Кнец 

& Керс, 2000)  
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Двата експеримента показват силното влияние на чакането на гара. Повечето хора 

имат склонността да преувеличават времето, което са прекарали в чакане на 

платформата, както вече беше посочено в предишно проучване (Хорник, 1984; Моро, 

1992, Малта 2006; Ван Хаген, 2007). Оценката на прекараното време и колко е било 

полезно определя отношението на пътниците към планформата и впечатленията им.  

В повечето случаи, в притъмнена обстановка времето сякаш минава по-бързо 

отколкото, когато е по-силно осветено. Това потвърдава резултатите на Бейкър и 

Камерън (1996). Обратно на резултатите, представени в литературата, времето 

прекарано в обстановка със син цвят преминава по-бавно отколкото това в 

червеникава обстановка. Едно от обясненията е, че пътниците не се стресират толкова 

от студените цветове и обръщат повече внимание на изминаващото време, което го 

прави да изглажда че тече бавно (Закай, 1989). Вторият експеримент показва, че 

възприемането на чакането се доближава до основните емоции, каквито ги дефинира 

Мерабиан и Ръсел (1974). Според тях трите основни емоции са „удоволствие”, 

„превъзбуденост” и „доминиране” и чрез тях може да се измери „широк спектър от 

емоции” (Мерабиан и Ръсел, 1974). В тези случаи, емоциите или чувствата, 

предизвикани от чакането могат да бъдат прибавени към тези основни емоции. 

 

Резултатите показват, че дейностите във виртуалната 

обстановка успешно позволяват регулиране на цветовете, 

светлината, хората и преминаването на времето. Тези открития 

предлагат поглед в начина, по който цветовете и светлината 

въздйстват на чакащите. И двата експеримента са проведени 

във виртуална обстановка, което не може да гарантира 

верността им. Въпросът, които произтича от тези открития е 

дали те ще се потвърдят в реална обстановка. Така 

недостатъците на виртуалната обстановка биха били избегнати. 

Проучване на ситуации от реалния живот, в които цветовете и 

светлината са контролирани, могат да потвърдят откритията. 
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7. Препоръки за други елементи от обстановката  

 

По принцип, трябва да сте сигурни, че трудно контролираните елементи от 

обстановката (например музиката или аромата) са оптимално осезаеми. Това, 

например, означава да регулирате силата на музиката. Същото се отнася до цветовете, 

аромата и температурата. Какво означава оптимално е трудно да се определи. Това 

трябва да се определи за конкретната станция, целева група, държава или 

местоположение. Освен това е важно отделните елементи от интериора да формират 

една цялост. 

 

7.1 Музиката 

- Всяка гара, която иска да има музикално 

оформление, трябва да се замисли за яснотата 

на звука и вкуса на пътниците. Музиката трябва 

да се настройва спрямо предпочитанията на 

пътниците, ситуацията и обстановката. 

- Настройте музиката според ситуацията. 

Струпването на много хора изисква отпускаща 

музика, докато чакалните изискват по-жива 

музика. 

- Музика с бързо темпо може да намали впечателнието за бавно преминаване на 

времето. Трябва да има специална бърза музика в чакалните или при закъснения 

на влакове. Забавлението и стимулите са водещи. 

- Когато музиката звучи в комбинация с аромати, те трябва да са в унисон. Съветът 

ни е: успокояващи аромати с успокояваща музика и стимулиращи аромати с бърза 

музика. 

 

7.2 Аромати 

- Приятният аромат пренастройва усещането за време. Препоръчително е 

плаформите да се ароматизират.  

- Аромтите трябва да бъдат приятни и 

неутрални, да се отличават от тези на 

заобикалящата среда (не на лош хляб 

например). 

- Настройвайте силата на аромата в 

съответствие с обстановката (количеството 

пътници, чакалните). Успокояващите аромати могат например да бъдат използвани 

в стресови ситуации.  

 

7.3 Пространствен и функционален дизайн 

- Функционалния дизайн трябва да бъде предразполагащ и удобен  
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- Когато се търсят социални връзки и са желани, това може да намали усащенето за 

продължително чакане. Дизайн, който предразполага към социализиране (например 

да се направят места, които предразполагат към зрителен контакт) е адекватен в 

случая. 

- В зависимост от съобщенията, които оператиорите искат да предадат, използвайте 

модерен или традиционен дизайн. Модерният дизайн със заоблени ълги често се 

асоциира с гъвкавост, прилежност и удобство. Традиционният дизайн – със 

структурирането, силата, стабилността. 

- Запомнете, че индивидуалният дизайн подсказва по-голяма грижа за клиента от 

страна на организацията. Осигурете си индивидуален дизайн на гарата и акценти в 

мебелировката на платформите и чакалнята.  

 

7.4 Изкуство 

- Това може да е положително откъсване и може да предаде позитивни емоции – за 

отдаденост и ерудираност. По принцип, пейзажите са по-подходящи от 

абстракциите. 

- Изкуството и символите могат често да бъдат интерпретирани по различни начини, 

затова обмислете грешното интерпретиране отстрана на пътниците на някое 

произведение.  

- Гарите са места, където много хора могат да преминават и да остават периодично. 

Това е подходящо място за временна изложба. Честата смяна на произведенията ще 

създаде положително впечатление за изкуството като цяло.  

 

7.5 Зеленина 

- Растенията играят ролята на положителното откъсване, като намаляват 

усещането за бавно протичане на времето.  

- Растенията намаляват стреса, премахват фрустразиите и 

раздразненията.  

- Поставете, изберете и поддържайте зеленината по такъв начин, че да 

не губи видимостта на преминаващите влакове.  

 

 

7.6 Екрани 

- Също както растанията и произведенията на изкуството, екраните имат функция да 

забавляват и могат да бъдат поставени като положителен 

дистрактор от времето и потока хора. 

- Важно е да има някакъв контрол. Пътниците, които не 

харесват това, което дават на екраните, трябва да се 

дистанцират от него, без да изпитват неудобство. 

- Друго важно преимущество на поставяне на екран е 
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информационния поток, който ще може да се провежда. Екраните могат да 

предоставят непрекъснато информация.  

 

8. Чакането става забавно: влиянието на рекламата и информационните 

източници  

 

На гарата пътниците трябва да се сблъскат с чакането, което невинаги е забавно, но е 

неизбежно. В зависимост от обстоятелствата, чакането може да презизвика редица 

негативни емоции – отегчение, раздразнение, тревожност, стрес. Те могат да повлияят 

на удовлетворението от услугата и сътоветната оценка на качеството (Прун & Свидтс, 

1998). Колкото повече пътникът си мисли, че трябва да чака, толкова по-

неудовлетворен е от услугата (Дуранде, Моро & Унсуниер, 1999; Хуи, Дубе & Чебат, 

1997). За да се намали обективното време за чакане и да се предотвратят максмално 

закъсненията, ДНЖ са направили значителни инвестиции в нови влакови композиции 

и оптимизиране на разписанието. Остава въпроса какво още могат да направят ДНЖ за  

оптимизиране на времето за чакане – за да повлият положително на въприемането на 

времето. 

 

Отговорът на този въпрос може би е в правилното отчитане на ролята на 

окръжаващата среда върху услугата, когато се обработва информацията за времето на 

чакане. Целенасоченото внедряване на някои елементи в обстановката (като например 

реклами и информация) може да проработи като дистрактор и да повлияе на 

субективната оценка на времето .  

 

За да се установи как ДНЖ могат да повлияят положително на престоя чрез 

целеносочено внедряват реклами и информация на гарата, бяха проведени два 

експеримента във виртуална гара. Експеримент I изучаваше как и дали рекламата в 

гарата повлиява престоя в самата гара и чакалнята. Експеримент II разглежда дали и 

как информацията в гарата повлиява престоя на гарата и чакалнята.  
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Методът, които се прилагаше се състоеше от виртуалната гара, където анкетираните  

бяха поставени в сюжет, в който да си представят, че трябва да хванат първия влак до 

Амстердам. Беше им даден пешеходен маршрут до съответната платформа.  

 

Експеримент 1: Дали и как рекламата на гарата повлиява опита на гарата и  

престоя  

Метод: Промени на екрана  

• Дизайн: 4 x 2 x 2 между обектите  

• Промени на екрана (без реклами,  празен екран, бързи промени)  

• Количество хора (много/ в пиков час, средно/ в непиков час)  

• Вид пътници (пътуващи по работа, пътуващи за удоволствие) 

• Отговорници: Членове на NS (ЖК в Холандия) от панела за клиенти  

• N = 489 

 

Резултати от експеримент  I: 

С кратко обективно време:  

- пътниците са по-удовлетворени  

- пътниците ценят това време повече  

- пътниците мислят, че е по-полезно и удобно  

- пътниците изпитват повече контрол 

- настроението на пътниците е по-добро  

 

Взаимодействието темпо x струпване на хора показа, че:  

Когато няма голямо количество хора на платформата, пътниците са по-удовлетворени 

от екран, на който се прожектират бавно реклами, отколкото когато на платформата 

има повече хора.  

 

С рекламите:  

- пътниците са по-удовлетворени  

- пътниците изпитват повече контрол  

- пътниците мислят, че е по-полезно и удобно  

- пътниците дават обратна информация (препоръки) 

 

Експеримент 2: Дали и как информацията на гарата повлиява опита на гарата 

и престоя 

Метод: 

• Дизайн: 4 x 2 x 2 между обекти  

• Вид програмиране (Липса на програма, информационна праграма, новини, гара)  

• Хора (голямо количество/пикови часове, малко количество/извън пиковите часове)  
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• Видове пътници (пътуващи по работа, пътуващи за удоволствие)  

• Отговорни лица: членове на обслужващия персонал на ДНЖ  

• N=898 

 

 

 

Резултати от експеримент II – взаимодействие на типа пътници x тип програма:  

Програмиране и отношение: оценките на програмата се различават при пътниците, 

които пътуват по работа и тези, които пътуват за удоволствие: пътниците, пътуващи за 

удоволствие искат информация, а тези по работа – искат новини.  

 

Резултати от експеримент II – взаимодействие на пътници x вид програма: 

Опит за контрол: С новини, в сравнение с друга ситуация, пътника изпитва повече 

контрол, когато е на платформата.  

 

Заключения и препоръки  

Моделът с резултати от двете проучвания е малък и в някои случаи е неочакван. 

Би изглеждало, че в експеримент I оценката на рекламите по стените на платформата 

е отрицателна, но има положителни поведенчески ефекти и доказани възможности за 

повлияване на възприятието за изминалото време. Истина е, че пътниците не проявиха 

интерес към рекламите и смятат, че платформата не е подходяща за реклама, но те не 

се повлияват от това. Рекламата на стените на платформата е предизвикала реакции 

на положителни емоции. Пътниците посочиха, че се забавляват повече, когато чакат и 

време е било по-полезно и приятно когато на платформата е имало реклами. Тези 

резултати предполагат, че даден пътник може да заяви съзнателно негативно мнение 

по отношение на рекламите (т.е. когато е запитан), но подсъзнателно да реагира 

положително. 

 

Пътниците проявяват по-голям ентусиазъм за информация на екраните на 

платформите (експеримент II). Според тях, информацията придава положитечно 

излъчване на гарата и предизвиква повече положитечни реакции и високи оценки. 

Положителните ефекти върху поведението (възприятието за изминалото време) могат 

да бъдат наблюдавани най-вече през пиковите часове на платформата, а не когато е 

ненатоварена. Това предполага, че „Преднамерения модел” за възприятие на времето 

може да се прилага когато вече има някакъв дължащ се на средата контекст. В този 

случай, информацията очевидно разсейва вниманието от часовника на гарата. 
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При проектирането на виртуалната гара и заданието,  

пътниците бяха поставени в нормалната ситуация на гара, 

в която те пристигат и ще хванат влак след няколко 

минути. Стандартният протокол не предвижда закъснения 

и затова е нямало дълго чакане. Това може да е причина 

за реакциите по отношение на чакането и затова те да са 

били положителни и в двата експеримента. Разбира се, не можем да сме сигурни, че 

реакциите на пътниците биха били същите, ако трябваше да чакат по-дълго време 

след като са пристигнали на гарата (поради закъснения и т.н.). 

 

Въпреки че е споменато накратко за раздразнението от чакането, възприятието на 

пътниците за него се различава от възприятието им за реалното време за чакане. При 

разглеждане на субективния фактор изглежда (най-вече в експеримент II), че времето 

за изчакване е преувеличено. Има значителна разлика между астрономическото време 

и възприеманото време. Двата експеримента разкриват, че продължителността на 

чакането (дълго/ кратко) повлиява оценката на изминалото време, емоциите и 

мислите. Пътниците предпочитат и се чувстват по-добре, когато чакат по-малко време.   

 

И от двете проучвания си личи, че поглеждането към 

часовника намалява значително субективния фактор. Това 

означава, че времето, което отчитат тези, които са 

поглеждали часовника си често, е по-близо до реално 

изминалото време спрямо тези, които не са поглеждали 

часовника си. Затова ние препоръчваме повишаване 

достъпа до обективното време, например като се сложат 

допълнителни часовници на платформата или като се 

показват на екрани. 

 

Тъй като този експеримент беше проведен във виртуална обстановка, ефектите трябва 

да бъдат провелени в експеримент в реална обстановка преди да бъдат направени 

заключения. Нашата процедура изглежда доста адекватна за оценка на леките 

промени (например бързината на смяна на екраните или съдържанието на програмите) 

по един относително евтин начин. Освен това, този метод има предимството, че за 

всеки пътник „преминаването през гарата” се случва при едни и същи условия и 

затова откритията не могат да бъдат приписани на „естеството на експеримента” или  

на случайно припокриване с реалните резултати от експеримента. 

 

Обобщение: откритията разкриват, че съществуването на реклами на стена от 

платформата или екрани с информация не повлияват възприемането на чакането или 

субективния фактор, но допринасят положително за опита от чакането. Прибавяне на 

реклами и информация може да направи чакането по-приятно. Пътниците посочват, че 
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са били по удовлетворени при чакането, когато то е било полезно и не са имали 

проблем да се върнат на платформата с информацията и рекламите. Тъй като 

обективното време за чакане не може да е съкратено и пътниците прекарват голяма 

част от своето време (65%) на платформата, ДНЖ препоръчва атмосферата там да е 

възможно най-приятна – да придоставя на пътниците откъсване от идеята за чакане 

под формата на забавление. 

 

Когато го правите, бъдете сигурни, че: 

 

1. Съдържанието на програмата е добро съчетание от: реклама, информация и 

забавление  

2. Достъпът до информация за времето е добър: Пиковите часове: Новини & 

Забавление, Извън пиковите часове: Информационни програми  

3. Правете разлика между пътуващи по работа и за удоволствие: пътуващите за 

удоволствие пътуват извън пиковите часове, пътуващите по работа – в пиковите. 
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