D4.2 local in national language
Hungarian Cyclits Club

A-Tapasztalatok és tanulságok
1/ A kampány leírása;
-

Idő / helyszín: 2010. december 11 – 2012. április 30., Budapest

-

Megvalósult tevékenységek:
2010 őszétől 2011 májusáig pontgyűjtő akciót tartottunk. Azok a játékosok, akik a kampányban résztvevő boltokban vásároltak, és
gyalogosan vagy kerékpárral érkeztek, jutalomban részesültek. A vásárlók gyalogos vagy kerékpáros vásárlásaik után pontokat
kaptak, ezeket összegyűjtve és a pontgyűjtő füzetet visszaküldve nyereménysorsolásba vehettek részt. A főnyeremény egy 100.000
Forint értékű vásárlási utalvány volt, melyet a kampányban résztvevő boltokban válthatták be. A nyereménysorsolást 2011
júniusában tartottuk, a nyereményt pedig a kampányban résztvevő kerékpáros üzletek egyikében vehette át a nyertes 2011
augusztusában. A díjat Zugló polgármestere adta át.
A kampányban résztvevő boltoknak lehetőségük nyílt, hogy a kampány weboldalán saját aloldalt vezessenek, melyre maguk
tölthették fel az újdonságaikat és ajánlataikat. A népszerű “Hét boltja” rovatunkban minden héten új üzlet mutatkozott be egy-egy
személyes hangvételű interjún keresztül. Rendszeresen megjelentettünk cikkeket, melyek az aktív mozgással megoldott vásárlás
előnyeit mutatták be. A Párkocka.hu képregény sorozata szintén azt taglalta, miért is jó ötlet gyalogosan vagy kerékpárral járni
bevásárolni.
A kampány keretében utcai akciókat is szerveztünk, például 2012 januárjában teát, almát kaptak a kampány kerületében
közlekedők, valamint egy pontgyűjtő füzetet annak érdekében, hogy minél többen bekapcsolódjanak pontgyűjtő játékba. Az akcióban
részt vett Zugló polgármestere és alpolgármestere, valamint több kerületi képviselő is: a kerületi lakosok közül sokan tőlük kapták
meg a füzetüket és az - egyébként helyi piacról származó - almájukat.

-

Célcsoportok:
Vásárlók, boltosok

-

Bevont érintettek:

-











Cost:

-

Használt marketing anyagok és szlogenek

Újbuda Önkormányzata,
13. kerület Önkormányzata,
16. kerület Önkormányzata,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata,
Rákosmente Önkormányzata,
Sashalom Piac,
FabLab Budapest (Fabrication Laboratory),
Schönherz Elektronikai Műhely,
Tudatos Vásárlók Egyesülete,
Young & Rubicam Ügynökség,











Mastercard,
Budapesti Piac,
Zugló Önkormányzata,
Magyarinda,
Budapest Főváros Önkormányzata,
Levegő Munkacsoprt,
SPAR Magyarország,
Környezettudományi Központ
Kultúrpart.

Marketing anyagok: szórólap vásárlóknak és boltosoknak, plakát vásárlóknak, pontgyűjtő füzet vásárlóknak, matricák.
Szlogenek:
Vásárlók számára:

Helyben vedd meg!
Kampány a helyi vásárlásért Zuglóban
Miért autózol messzire friss zöldségért, egy lámpaizzóért, vagy egy tollbetétért?
Egy séta vagy biciklizés a környéken - és a bevásárlás mellett még fel is frissülsz. A helyben vásárlással nem csupán időt és pénzt is spórolsz,
hanem személyre szóló árut és mosolyt kapsz.
Boltosok számára:

Légy aktív, szerezz több vevőt velünk!

Helyben vedd meg! kampányában a Magyar Kerékpárosklub bemutatja: ha a vásárlók gyalogosan vagy kerékpárral vásárolnak helyben, időt és
pénzt is spórolnak, és további előnyökben részesülnek.
Nyereményjátékunk például azokat a vevőket jutalmazza, akik vásárlásaikat a helyi kereskedőknél végzik.
2/ Tapasztalatok és eredmények
A kampány során pontgyűjtő nyereményjátékkal igyekeztünk ösztönözni a helyi, gyalogos és kerékpáros vásárlást. A kampány a látszólag
gazdaságos autós nagybevásárlásokkal szemben a helyi vásárlások gazdasági és társadalmi előnyeire kívánt rávilágítani.
A zuglói (Bp. egyik kerülete) játékhoz közel száz helyi bolt csatlakozott, a pontgyűjtésbe több száz helyi lakos kapcsolódott be, akik közül 2
szerencsés 100-100 ezer forint értékű, a játékban résztvevő boltokban elkölthető ajándékutalványt nyert. A Magyar Kerékpárosklub zuglói
kampányának fővédnökségét dr. Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere vállalta fel.
A kampány első és második fordulójának végén ajándékátadó ünnepséget rendeztünk, melyen Zugló alpolgármestere adta át a nyereményeket
a szerencsés nyerteseknek. Mindkét nyereményátadó helyszíne a kampányban résztvevő boltok egyike volt.
3/ Nehézségek, gátló tényezők
A kampány elején arra számítottunk, hogy a kereskedők meggyőzése, hogy csatlakozzanak a kampányhoz, jelenti majd a fő nehézséget.
Ennek ellenére a vártnál sokkal nyitottabban fogadták a kezdeményezést. Hasonló nyitottságot tapasztaltunk a vásárlóknál a pontgyűjtő
játékban, illetve az együttműködő szervezeteknél is, de leginkább a boltosoknál volt jellemző. Körülbelül minden harmadik megkeresett bolt
(összesen több mint 70) csatlakozott a zuglói kampányhoz (körülbelül fél négyzetkilométeres területen).
Másfelől viszont az ilyen jellegű kampányok sikerességéhez és életben tartásához jelentős mennyiségű résztvevő szükséges. Tapasztalataink
szerint meglehetősen nehéz hosszú távon aktív résztvevőket toborozni. A személyes megkeresés hatékony módja a résztvevők bevonásának,
de a szervezetünk nem rendelkezik kellő kapacitással, hogy ezt hatékonyan és széles körben végezze. A tömegkommunikációs csatornák nem
elég hatékonyak és nem kellőképpen fókuszálhatók az ilyen jellegű kampányokban.
4/ Megoldások és tanulságok
A zuglói pilot projekt után célunk, hogy az emberek minél szélesebb rétegét tudjuk megszólítani a kampányban. Ennek érdekében 2012
tavaszától ún. Helyben vedd meg! pikniket szervezünk Budapest több kerületében.
A rendezvényeket a kerületi önkormányzatokkal együttműködésben valósítjuk meg, szombati napokon, a kerületek forgalmasabb közterein.

A piknik során interaktív térkép segítségével keltjük fel a járókelők figyelmét, mely a helyben vásárlás előnyeit mutatja meg a vásárlóknak egy
rövid, körülbelül két perces aktivitáson keresztül. A látványos interaktív játék segítségével a résztvevők „elkerékpározhatnak” a helyi boltokba,
miközben megnézhetik, hogy mennyi időt és benzinpénzt spórolnak, illetve mennyi kalóriát égetnek el az aktív közlekedési mód választásával.
A játékban résztvevők szóró ajándékokat kapnak, illetve részt vesznek egy nyereménysorsoláson, ahol nagyobb értékű ajándékokat
nyerhetnek.
A helyszínen a közeli kiskereskedők számára lehetőséget biztosítunk, hogy kisebb standokon bemutathassák termékeiket és szolgáltatásaikat
– ebből adódik az esemény piknik jellege. A résztvevő kereskedők a piknik idejére kedvezményekkel várják az érdeklődőket, illetve az
interaktív kerékpáros játékban résztvevők számára ők maguk ajánlják fel a szóró ajándékokat és nyereményeket. Az érdekélődőknek
szórólapot is adunk, ami a kampány szlogenén és üzenetén túl a pikniken résztvevő – tehát a helyszínen megismert – boltok címét és
elérhetőségeit is tartalmazza.
A Kerékpárosklub információs sátrában tájékozódhatnak az érdeklődők az aktív közlekedési módok, illetve a helyi kiskereskedőknél történő
vásárlás előnyeiről.
Az újragondolt módszertantól reméljük, hogy a korábbi – egyébként népszerű és közkedvelt - pilot projektben tapasztalt nehézségeket
kiküszöbölhetjük, és sikerül a kellő mértékű elérést produkálnunk.

5/ A helyi AA tevékenységek meghosszabbítása
A kampány tavasszal indult rendezvénysorozatát szándékosan a kerületi önkormányzatokkal együttműködésben szervezzük. Ennek oka a
kommunikációs lehetőségeink kiszélesítésén túl, hogy a piknikekkel szeretnénk hagyományt teremteni, és az önkormányzatoknál elérni, hogy a
közös rendezvény lezajlása után – és remélhetőleg azok sikerein felbuzdulva – további hasonló eseményeket szervezzenek önállóan.
A piknik szervezésében és előkészítésében eleve nagy szerepet kapnak az önkormányzatok is: a kampány anyagait közösen készítjük el, a
kereskedőknek szánt felhívást úgyszintén, valamint a helyi kiskereskedők felkeresésében és a velük való kapcsolattartásban is aktív szerepet
játszanak az önkormányzatok. Az esemény elő- és utókomminukációjában pedig nagymértékben az önkormányzatok csatornáira
támaszkodunk.
Ennek megfelelően a rendezvény lezajlása után az önkormányzatok kész „akciótervvel” rendelkeznek hasonló jellegű események
szervezéséhez, melyekhez a Magyar Kerékpárosklub a későbbiekben is szívesen hozzájárul a saját lehetőségeivel – mint például az interaktív
kerékpáros térkép, aktivisták, saját kommunikációs csatornák és társadalmi bázis.

Annex 1 – D7.9 Press work
A kezdeményezést népszerűsítő helyi és országos megjelenések. A két legjobb példa:
Aktivitás / A
kampányanyag
típusa

Célcsoport

Mikor

Sajtótájéoztató,
sajtómegjelenés,
újságcikk, rádió

Hol

Circulation

Helyszín/ város, internet /
újság / magazin / folyóirat,
radió / televízió

Local / national /
regional / international

Eredmény

Másolat vagy link

banner

vásárlók

kampány első
periódusa

internet

országos

csatolva

újságcikk

vásárlók

kampány második
periódusa

újság

helyi

csatolva

Annex 2 – D4.3 Local marketing material

Please include the 2 best examples of marketing material produced for your application project (pictures in pdf format)
Type of material

Brief description

Target group

Flyer, poster, hat, badge
etc

Interactive city map

interactive game takes players
on a bike ride to visit local
shops virtually

costumers

Flyer

reveals the economic and social
advantages of local shopping

costumers

Used when/what
campaign
Buy local phase 2

Buy local phase 1

Copy or link

see attached

see attached

