
 
 
 
 

Cum promovăm 

ciclismul urban? 
Curs de marketing 
DESCRIERE 

Acest curs oferă o imagine de ansamblu 

asupra principalelor elemente folosite în 

promovarea mersului cu bicicleta, în oraș.  

Materialul parcurge istoria marketingului 

bicicletei și modul în care campaniile de 

marketing au influențat comportamente. 

Cursul explorează, de asemenea, cum se naște 

o campanie de marketing, precum și exemple 

relevante în acest domeniu, din mai multe 

orașe de pe întreg globul. 

OBIECTIVELE CURSULUI 

După finalizarea cursului, participanții: 

• Vor cunoaște principiilor de bază ale unui 

mesaj de marketing în contextul ciclismului 

urban; 

• Vor înțelege semnificația istorică a 

promovării mersului cu bicicleta; 

• Vor înțelege rolul pe care marketingul îl 

poate juca în influențarea comportamentului 

de mobilitate urbană; 

• Vor înțelege elementele cheie în crearea 

unui mesaj de marketing pentru promovarea 

cu succes a mersului cu bicicleta; 

• Vor avea cunoștințele necesare pentru a 

analiza mai multe exemple internaționale 

relevante. 

STRUCTURA CURSULUI 

Acest curs este împărțit în șapte capitole. 

 

 

 

 

 

 

• Capitolul 1: Să înțelegem că ”mersul cu 

bicicleta în oraș” este un produs; 

• Capitolul 2: Cum ne construim campania de 

marketing; 

• Capitolul 3: Modul în care marketingul a 

schimbat perspectiva publicului asupra 

bicicliștilor; 

• Capitolul 4: Cum comunicăm schimbarea, 

înțelegând utilizatorul; 

• Capitolul 5: Cum comunicăm schimbarea 

apelând la cultura mainstream; 

• Capitolul 6: Cum comunicăm schimbarea 

folosindu-ne de sentimente; 

• Capitolul 7: Fixarea cunoștințelor și 

continuarea învățării. 

DESPRE  CURS 

Dezvoltator: DTV Capacity Building 

Autor: Meredith Glaser și Copenhagenize 

Design Co. 

Acest e-curs este creat de către 

Copenhagenize Design Co. 

 Copenhagenize Design Co. este o echipă 

multidisciplinară care oferă consultanță 

orașelor din întreaga lume privind bicicleta și 

mersul cu bicicleta (cultura, planificarea, 

traficul și comunicarea). Folosesc perspectiva 

umană - folosirea designului, antropologiei, 

sociologiei și bunului simț ca puncte de 

plecare. Punctul lor forte este să inspire și să 



 
 
 
consilieze  administrațiile locale și organizațiile 

cu privire la modul în care bicicleta poată să 

redevină formă/mijloc de transport. 

 

Capitolul 1: Să înțelegem că 

”mersul pe bicicletă în 

oraș” (urban bicycling) este 

un produs 

Acest capitol trece în revistă modul în care a 

fost promovat mersul cu bicicleta în trecut. 

Cum a fost promovat în trecut mersul cu 

bicicleta și bicicleta, pentru a înțelege de ce 

acum le putem privi ca  ”produse urbane”. 

1.1 Ce este ”mersul pe bicicletă în oraș”/ 

urban bicycling? 

Mersul cu bicicleta în oraș sau ciclismul urban 

este o formă de transport care a fost folosit 

de cetățeni în orașele din întreaga lume timp 

de aproximativ un secol. Nu este o noutate. 

Ciclismul urban diferă foarte mult de 

omologul său de agrement ("cycling"). În 

orașele ”prietenoase” cu bicicliștii, deplasarea 

cu bicicleta spre activități și destinații de zi cu 

zi - cum ar fi locul de muncă, școala, 

magazine, doctor etc. - este modul implicit de 

transport și cel mai simplu mod pentru a 

ajunge de la A la B. În astfel de orașe, 

bicicletele reprezintă un mijloc utilitar de 

transport și sunt văzute și folosite ca orice alt 

aparat de uz casnic de zi cu zi. De exemplu, un 

aspirator sau o mătură este folosită de toată 

lumea, poate fi utilizată în orice moment al 

zilei sau al nopții, și putem fi îmbrăcați oricum 

atunci când le folosim. La fel ca folosirea unui 

aspirator, mersul cu bicicleta în aceste orașe 

nu este văzută ca o ”declarație socială sau 

politică” sau ca apartenență la un anumit 

grup sau subcultură. 

Pe scurt, câteva componente-cheie ale 

ciclismului urban sunt următoarele: 

• Ciclismul urban este un mijloc de transport 

utilitar pentru activitățile și destinațiile zilnice. 

• Ciclismul urban este destinat populației 

obișnuite, indiferent de vârstă, sex, 

experiență, nivel de venit sau educație, 

aptitudini fizice, rasă sau etnie. 

• Nu sunt necesare echipamente specifice, 

îmbrăcăminte sau biciclete speciale, pentru a 

te deplasa cu bicicleta în oraș. 

 

1.2 Mersul pe bicicletă – un produs? 

Ar putea fi neobișnuit să considerăm bicicleta 

urbană ca fiind un produs. Dar, mai bine să 

analizăm definiția termenului ”produs” 

pentru a înțelege mai bine: "O idee, un bun, o 

metodă, o informație, un obiect sau un 

serviciu creat ca rezultat al unui proces și care 

servește o nevoie sau satisface o dorință. Are 

o combinație de caracteristici tangibile și 

intangibile (beneficii, caracteristici, funcții, 

utilizări) pe care un vânzător le oferă unui 

cumpărător. "[1] 

Prin această definiție, devine foarte clar că 

bicicleta urbană este într-adevăr un produs. 

Aplicând prima parte a definiției: da, este o 

metodă/un mod de transport creat ca rezultat 

al unui proces (amenajarea de infrastructură 

specifică, politicii de încurajare a utilizării 

bicicletei, istoric, cultură,  cerere etc.) și 

servește unei necesități (de exemplu, pentru 

un oraș mai sustenabil, cetățeni mai sănătoși, 

facilitarea decongestionării, stimularea 

dezvoltării economice etc.). 

A doua parte a definiției este puțin mai 

neclară. Ciclismul urban este un produs foarte 

special tocmai datorită combinației sale de 

atribute și avantaje tangibile și intangibile. În 

marketing, produsele tangibile sunt cele pe 



 
 
 
care le puteți vedea, simți, experimenta 

imediat, în timp ce produsele intangibile – 

asigurare de viață, călătorii, investiții bancare 

- sunt dificil de testat înainte de cumpărare. 

Deoarece scopul general al marketingului este 

de a face rost de clienți și apoi de a-i păstra, 

este ușor să vedem cum pot obține produsele 

intangibile clienții, dar și cum pot avea 

dificultăți în a-i menține. 

Beneficiile tangibile ale ciclismului sunt destul 

de evidente pentru cei care folosesc regulat 

biciclete: pusă în mișcare și controlată de om, 

ușor de reparat, o modalitate de a face 

exerciții fizice, economicoase atât ca bani cât 

și ca timp de deplasare, flexibilitate sporită a 

traseului, eficiență spațială, calitate 

îmbunătățită a aerului – și așa mai departe. 

Acestea sunt motive serioase pentru ca cineva 

să înceapă să meargă cu bicicleta, dar nu este 

suficient pentru a convinge mase de oameni 

să o facă. 

Beneficiile intangibile ale ciclismului sunt, de 

asemenea, numeroase: libertatea, bucuria, 

fericirea, sentimentul locului, sentimentul 

siguranței și lista poate continua. Toate 

acestea sunt foarte greu de testat, mai ales 

într-un oraș cu o infrastructură insuficientă 

sau deficitară de biciclete. Sistemele de 

închiriere a bicicletelor sunt o modalitate 

foarte potrivită pentru ca oamenii să testeze 

cum ar arăta viața lor dacă ar utiliza mai mult 

bicicleta. Mai  potrivit pentru asta, poate fi, 

însă, o vizită de studiu în Danemarca sau 

Olanda. Însă, foarte puțini oameni vor începe 

să folosească bicicleta, pentru că vor să 

devină mai fericiți, să se simtă mai în 

siguranță sau să-și cunoască mai bine vecinii. 

Însă, acestea pot fi promisiuni și senzații care 

se includ într-o campanie de marketing de 

succes. Pentru că, în final, asta vindem: 

promisiunea satisfacției personale. 

Cu toate acestea, știm că odată ce am vândut 

un produs intangibil unui client, îl putem 

foarte ușor pierde dacă produsul nu se ridică 

la nivelul așteptărilor sale [2]. Cu alte cuvinte: 

trebuie să creați o ”copie de rezervă” a 

acestui produs, adică o experiență bună pe 

stradă, cu infrastructură și rețele dezvoltate 

sau vă veți pierde clienții chiar înainte de 

primul lor stop. 

[1] Citiți mai mult pe: 

http://www.businessdictionary.com/definition/product.

html#ixzz40carzMCQ 

[2] Citiți mai mult pe: 

https://hbr.org/1981/05/marketing-intangible-

products-and-product-intangibles   

1.3 De ce să promovăm ciclismul urban? 

Majoritatea orașelor din întreaga lume se află 

într-un punct crucial de tranziție. Oamenii se 

mișcă în zonele urbane într-un ritm record. 

Traficul motorizat și stilul de viață dominat de 

autoturisme afectează zonele urbane, 

drumurile municipale, bugetele și sănătatea 

cetățenilor. Fondurile disponibile pentru 

îmbunătățirea condițiilor de viață și a 

infrastructurii urbane sunt în scădere în multe 

orașe. Orașele au nevoie de soluții, - și rapid.  

Este clar că bicicleta este o metodă accesibilă, 

eficientă, ecologică și sănătoasă de transport 

în orașe. Planificarea unui oraș pentru 

biciclete necesită, însă, cunoștințe și 

experiență în domeniul infrastructurii, a 

comunicațiilor, a transportului public și a 

politicilor de utilizare a terenurilor, în așa fel 

încât bicicleta să devină o opțiune viabilă de 

mobilitate zilnică. Există doar câteva orașe 

(mai ales în Danemarca și Olanda) care au 

integrat cu succes bicicletele în aproape 

fiecare aspect al planificării urbane, al politicii, 

al administrației și al vieții de zi cu zi pentru 

cetățeanul obișnuit. 

Deși o folosim de un secol, bicicleta a ajuns de 

abia acum pe agenda orașelor și devine un 

instrument din ce în ce mai popular și eficient 

file:///P:/TOM/130303%20EC%20CAPITAL%20WP%201%20-%20WP%207/130305%20WP%203%20Placement%20and%20Exchange/Task%203.3%20Training%20programme/_E-courses/11%20Cycling/20160222%20CIVITAS_final.docx%23_ftnref1
http://www.businessdictionary.com/definition/product.html#ixzz40carzMCQ
http://www.businessdictionary.com/definition/product.html#ixzz40carzMCQ
file:///P:/TOM/130303%20EC%20CAPITAL%20WP%201%20-%20WP%207/130305%20WP%203%20Placement%20and%20Exchange/Task%203.3%20Training%20programme/_E-courses/11%20Cycling/20160222%20CIVITAS_final.docx%23_ftnref1


 
 
 
pentru reproiectarea și reconstruirea orașelor 

noastre într-un mod durabil, viabil și mai 

democratic. 

Multe orașe și liderii lor se străduiesc să 

convingă publicul larg să considere bicicleta 

ca modalitate acceptabilă de transport zilnic. 

Așa cum știm de peste un secol, infrastructura 

este cheia. "Construiți-o și vor veni" se aplică 

cu siguranță infrastructurii de înaltă calitate 

pentru biciclete. Implementarea unei 

infrastructuri sigure, confortabile și fiabile, 

încorporată într-o rețea vastă care leagă 

oamenii de locul în care doresc și trebuie să 

meargă, le va schimba în mod fundamental 

comportamentul. Cu toate acestea, prea 

multe orașe nu fac mare lucru pentru 

modernizarea străzilor prin crearea unei 

infrastructuri sigure și confortabile de 

biciclete. 

Acest curs nu se referă la infrastructură sau la 

rețele, ci este vorba despre cealaltă 

problemă: cum să ”vindem” mersul pe 

bicicletă populației obișnuite, celor 99%. 

Avem un produs special în mâinile noastre și 

trebuie să avem mare grijă cum îl manevrăm. 

1.4 Cum au arătat primele campanii de 

promovare a bicicletei și al ciclismului 

urban 

De decenii, bicicleta e unul dintre cele mai de 

succes produse de pe planetă, indiferent de 

cultură. Se vinde prin simplul fapt că este un 

produs grozav. Dar asta nu i-a împiedicat de 

oamenii din publicitate să îi facă reclamă. Și a 

funcționat. 

 

 

Sfârșitul secolului XIX a fost un moment crucial 

pentru tehnologie și mașini. Dezvoltarea 

mecanicii fine a deschis ușile unui nou 

domeniu: designului produsului. Mașinile de 

cusut și aspiratoarele au devenit aparate de uz 

casnic obișnuite - nu numai datorită 

progreselor tehnologice dar și creării de 

modele ieftine, accesibile unei populații largi. 

Aceste produse au fost comercializate într-un 

mod specific, către o anumită audiență și au 

transmis un mesaj specific. Și anume că aceste 

produse vă vor îmbunătăți calitatea vieții. 

Comercializarea bicicletei a urmat același 

tipar, de îndată ce produsul a fost ajustat. 

Pentru că, primele anunțuri pentru primele 

biciclete din anii 1860 se adresau celor care și 

le puteau permite: bărbaților bogați. 

Odată cu inventarea ”bicicletei sigure” la 

mijlocul anilor 1800 - cadrul pe care încă îl 

știm și folosim astăzi – vânzarea de biciclete a 

explodat în întreaga lume. A fost cel mai tare 

produs de pe orice piață. Litografia în culori, 

modul modern de imprimare, au făcut, de 

asemenea, progrese imense iar reclamele 

pentru biciclete au devenit adevărate opere 

de artă. Vom examina mai îndeaproape aceste 

anunțuri în Capitolul 3 după ce vom fi discutat 

câteva informații de bază despre marketing. 

 



 
 
 

Capitolul 2: Cum ne 

construim campania de 

marketing 

Acest capitol ne familiarizează cu câteva 

concepte de bază din marketing și cum le 

putem folosi pentru promovarea ciclismului 

urban. 

2.1 Care sunt elementele de bază pentru 

crearea unui mesaj de marketing? 

Elementele de bază pentru crearea unui mesaj 

de marketing sunt cine, ce, când, unde și de ce 

- aplicate produsului nostru. Scopul final al 

marketingului bicicletelor urbane este de a 

crea valoare acestui produs pentru clienți, de 

a-i convinge să-și schimbe comportamentul, 

de a crea impresia potrivită atunci când 

utilizează bicicleta, de a vedea bicicleta într-o 

lumină nouă, de a considera călătoria cu 

bicicleta ca un mijloc de transport și, 

bineînțeles, să mențină clienții/utilizatorii 

actuali. 

 

În termeni de marketing, aceste elemente 

sunt defalcate pe: segmentare, direcționare și 

poziționare. Aceste principii (cunoscute ca 

STP) sunt prezentate în marketing ca o 

secvență, dar în cazul produselor "complexe" 

cum ar fi bicicleta urbană, aceste trei principii 

pot funcționa (probabil mai bine) ca un ciclu, 

decât ca o secvență strictă. 
(https://patel92saurabh.wordpress.com/2014/09/30/se

gmentation-targeting-and-positioning/) 

Pentru a citi mai multe despre procesul STP: 

http://www.smartinsights.com/digital-marketing-

strategy/customer-segmentation-

targeting/segmentation-targeting-and-positioning/ 

2.2 Cum știm cui ne adresăm? 

SEGMENTAREA 

Fiecare om e diferit. Fiecare caută lucruri 

diferite în produsele pe care le consumă. Unii 

oameni preferă să folosească pastă de dinți 

care albește dinții; alții pe cea care previne 

cariile. Dacă vrem să comercializăm un produs 

și să satisfacem nevoile și dorințele acestor 

oameni, trebuie să împărțim publicul respectiv 

și să hotărâm asupra cărui grup ne 

concentrăm. Acest proces de divizare a unei 

piețe în subgrupuri mai mici, semnificative, se 

numește segmentare. De exemplu, 

producătorul de îmbrăcăminte sportivă, Nike, 

a câștigat piața de îmbrăcăminte pentru 

femei, creând o linie separată pentru femei și 

deschizând mai multe magazine Nike pentru 

femei în toată țara. Nike a folosit segmentarea 

de gen pentru a spori eforturile de vânzări și a 

ajunge la o piață cu totul nouă. Producătorii 

de biciclete din anii 1880 au făcut același 

lucru: au creat bicicleta “step-through” și au 

comercializat acest produs femeilor, subliniind 

avantajele utilizării, indiferent dacă ești 

îmbrăcată cu rochie sau fustă. 

Sunt utilizate diferite metode pentru 

segmentarea piețelor, pe baza atitudinilor și 

preferințelor consumatorilor. Orice fel de 

segmentare ar trebui să se bazeze pe o 

cercetare amănunțită a populației. Metodele 

obișnuite de segmentare includ: 

• Factorul geografic: bazat pe locația 

consumatorului, cum ar fi regiunea, orașul sau 

cartierul; 

• Factorul demografic: pe baza vârstei, 

sexului, dimensiunile familiei, ocupația etc.; 

• Factorul psihografic: bazat pe clasa socială a 

consumatorului, stilul de viață și preferințele 

personale; 



 
 
 
• Factorul comportamental: bazat pe 

cunoștințele, atitudinile sau răspunsul 

consumatorului la un produs. 

Citiți mai multe despre segmentarea pieței: 

https://hbr.org/2014/07/what-you-need-to-know-

about-segmentation/ 

2.3 Cum știm ce cred despre produsul nostru? 

DIRECȚIONAREA 

După ce ați creat diferite segmente de piață, 

este timpul să vedeți care dintre aceste 

grupuri sunt de fapt, interesate: ce segmente 

vă vor răspunde și cum. Direcționarea implică 

o evaluare și analiză detaliată a 

segmentului/segmentelor de piață ales(e) și 

elaborarea unei strategii de marketing pentru 

atingerea acestui segmentului (segmentelor). 

Parcurgerea acestui proces de direcționare vă 

ajută la producerea unei campanii de 

marketing personalizate care să răspundă 

nevoilor diferitelor grupuri de piață. 
(https://svagnini.wordpress.com/reflection-essay-3/) 

 

2.4 Cum influențăm imaginea produsului 

nostru? 

POZITIONAREA 

Știm segmentul, îi înțelegem  

comportamentul, atitudinile si imaginea pe 

care au despre bicicletă/mersul cu bicicleta. 

Acum, putem trece la următoarea etapă, cea 

de influențare a acestor factori. Poziționarea 

vizează influențarea percepțiilor pe care ar 

trebui să le aibă publicul atunci când se 

gândește la produsul nostru. Este, în esență, 

povestea. 

Când auzi cuvântul "ciclism" sau "bicicletă", 

ce îți vine în minte? Cum vi se pare " cycling in 

New York"? Sau " cycling in Viena"? 

Răspunsul la aceste întrebări este imaginea 

dumneavoastră despre cuvintele și expresiile 

"ciclism", "bicicletă", " cycling in New York" și 

" cycling in Viena". 

În următorul capitol, vom învăța despre cum 

influențăm imaginea și cum aplicăm 

poziționarea. 

 

Capitolul 3: Cum a schimbat 

marketingul perspectiva 

publicului asupra 

bicicliștilor 

Acest capitol analizează modul în care 

funcționează poziționarea în contextul 

procesului de marketing și aplicăm aceste 

cunoștințe în ceea ce privește ciclismul urban. 

Facem cunoștință și cu conceptul de branding. 

3.1 Cum aplicăm poziționarea? 

În capitolul precedent am discutat principiile 

marketingului și ciclul segmentare – orientare 

- poziționare. V-am cerut să scrieți imaginile 

care vă vin în minte când auziți  cuvintele și 

expresiile "ciclism", "bicicletă", "cycling in New 

York" și "cycling in Viena". 

Să recapitulăm:  Segmentarea împarte 

întreaga piață în subgrupuri mai mici, 

semnificative. Direcționarea este procesul de 

evaluare a acelor subgrupuri și de identificare 

a caracteristicilor, atitudinilor și necesităților 

acestora și crearea unei strategii de marketing 

personalizate. Este important să înțelegem în 

profunzime care este imaginea pe care 

segmentul ales o are despre produsul 

dumneavoastră, înainte de a vă poziționa 

https://svagnini.wordpress.com/reflection-essay-3/


 
 
 
produsul. Imaginea este în mintea 

consumatorului; poziționarea este acțiunea 

strategică de a încerca să influențezi acea 

imagine în cel mai atractiv mod pentru tine și 

pentru obiectivele tale. Mergând chiar cu un 

pas mai departe, branding-ul poziționează 

valoarea și beneficiile produsului în mintea 

consumatorilor. Ideea din spatele branding-

ului este de a atrage oamenii spre produs prin 

simpla recunoaștere a numelui de marcă (și 

chiar a logo-ului), astfel încât persoanele să 

vadă (și să cumpere) produsul ca fiind soluția 

la nevoia pe care o au. Un indicator că o marcă 

a cucerit piață e că acel nume devine un 

substantiv – de exemplu, Kleenex, Frisbee, 

Hoover, Google, Chapstick.  

Să ne testăm cunoștințele: uitați-vă la 

următoarele anunțuri, separat. 

 

 

 

Cum modifică sau mențin aceste anunțuri 

publicitare, imaginea pe care o aveți despre 

"ciclism" sau "biciclete"? 

Acum, să ne uităm la celelalte două expresii: 

"cycling in New York" și "cycling in Viena". 

 

 

 



 
 
 
Cum schimbă aceste anunțuri imaginile pe 

care le aveți deja? Gândiți-vă la asta. În fiecare 

anunț este clar cine este vizat (publicul țintă)? 

Cum este aplicată poziționarea? Poziționarea 

este adesea influențată de barierele pe care le 

ridică mersul cu bicicleta (bariere reale sau 

percepute) și urmărește eliminarea acestor 

bariere. Aceste două anunțuri au aplicat 

strategii foarte diferite. Cum poziționează 

bicicleta? 

Care credeți că are mai mult succes? De ce? 

Vom vorbi mai multe despre problemele pe 

care le ridică aceste două anunțuri foarte 

diferite în următoarele capitole. 

 

3.2 Cum poziționau primele campanii, 

bicicleta? 

În anii de început, bicicleta a fascinat 

imaginația oricărei persoane care o vedea: 

acest produs reprezenta viitorul, progresul și 

modernitatea. Mesajele aveau un anumit ton, 

stil și abordare. Aceste mesaje subliniau șase 

caracteristici principale de vânzare: 

• Eliberarea – bicicleta vă va schimba viața. Vă 

eliberează de orice constrângere. 

• Modern – bicicleta este un produs nou și 

interesant și toți copiii o folosesc. Ține pasul 

cu familia Jones. 

• Elegant – aveți bicicletă, deci nu mai aveți 

nevoie de altceva. Bicicleta e elegantă, tu ești 

elegant. 

• Fără efort – bicicleta este atât de ușor de 

utilizat. 

• Social – folosind bicicleta devii mai sociabil, 

având mai mult timp de petrecut cu prietenii 

și cu cei dragi. 

• Convenabil – fiind ușor de utilizat, bicicleta 

vă va îmbunătăți viața, făcându-vă timp 

pentru alte activități. 

 

Fără efort 

 

Eliberare 

 

Sociabil 

Este ușor să vedeți aceste mesaje încorporate 

în aceste anunțuri. Specialiștii care au realizat 

primele postere pentru armata în creștere de 

mărci de biciclete au reflectat doar uimirea lor 

asupra produsului. Libertatea oferită de 

bicicletă a fost un factor major în publicitate și 

pentru deceniile care au urmat. Patriotismul și 

emanciparea femeilor au fost, de asemenea, 

teme majore. Mesajele consecvente care 

transmiteau simplitate, eleganță și libertate s-

au dovedit o tactică eficientă de marketing. 



 
 
 
Fără efort și sociabil au fost alte două teme 

prezentate în mod consecvent în toate 

anunțurile. Detaliile – mânuirea bicicletei cu o 

singură mână, expresii încrezătoare sau 

fericite, îmbrăcăminte șic sau femeia care 

călătorește în fața bărbatului - demonstrează 

aceste teme. O altă tendință a fost și 

anunțurile în care nici măcar nu apare 

bicicleta.  

Acest tip de mesaje a durat decenii. Din 

perspectiva marketingului, strategia 

respectivă nu este remarcabilă - au fost doar 

tehnici standard de publicitate care diferă 

foarte puțin de publicitatea vreunui alt produs 

de pe piață la momentul respectiv. Din 

perspectivă istorică, accentul pe termen lung 

și consistent pe ideea că mersul cu bicicleta 

este o formă de activitate/transport care nu 

necesită niciun efort sau echipament 

suplimentar, este remarcabil. 

 

3.3 Cum putem lăsa o amprentă de durată a 

imaginii produsului nostru? 

Putem lăsa o amprentă de durată a imaginii 

produsului nostru, oferindu-i o identitate și o 

personalitate - în esență, creând un brand. Un 

brand poate fi considerat drept "suma 

intangibilă a caracteristicilor unui produs" și se 

referă la percepția unui utilizator [3]. 

Poziționarea joacă un rol cheie în construirea 

unui brand. Unul dintre aspectele cele mai 

importante ale poziționării este abordarea a 

ceea ce se numește puncte de diferență. 

Punctele de diferență diferențiază marca dvs. 

de alte branduri (sau concurenți). Crearea unei 

imagini pozitive a brandului necesită crearea 

unor asocieri puternice, favorabile și unice ale 

brandului în memoria unei persoane. Acestea 

sunt punctele dvs. de diferență. [4] 

• Puternic: cu cât o persoană se gândește mai 

mult la produs și îl relaționează cu 

cunoștințele existente ale mărcii, cu atât mai 

puternice vor fi asocierile de brand rezultate. 

Relevanța personală și prezentarea 

consecventă vor consolida asocierea mărcilor. 

• Favorabil: Asocierile favorabile sunt cele 

care sunt de dorit pentru consumatori - 

convenabil, fiabil, eficient, sociabil (vă sună 

cunoscut?). Aceste asocieri ar trebui să fie 

livrate cu succes de produs și transmise de 

campania de marketing. 

• Unic: toate brandurile trebuie să ofere 

consumatorului un motiv convingător pentru 

cumpărarea produsului sau, în cazul nostru, să 

utilizeze produsul. Trebuie să ne asigurăm că 

asocierile de mărci nu sunt doar puternice și 

favorabile, ci și unice și nu sunt împărtășite cu 

mărcile concurente. [5] 

Buenos Aires a creat o serie de postere unice 

(și curajoase) pentru a promova serviciul 24/7 

al sistemului de închiriere a bicicletelor. 

Pentru a demonstra caracterul non-stop al 

programului, campania personifică roțile unei 

biciclete ca "parteneri" familiari într-o 

urmărire: un copil și un sân, un câine și coada, 

o veveriță și o castană. Campania s-a bucurat 

de o atenție uriașă.  

 

[3] Citiți mai mult 
pe: http://www.forbes.com/sites/jerrymclaughlin/2011/
12/21/what-is-a-brand-anyway/#6dd6e92e2aa4    
 

[4] Citiți mai mult 
pe: https://blog.udemy.com/segmentation-targeting-
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positioning/ 
 

[5] Citiți mai mult pe: 
https://finkbrave.wordpress.com/2012/02/06/brand-
image-make-it-strong-favorable-and-unique/  

3.4 Ce impact au avut campaniile de 

marketing asupra utilizării bicicletei? 

În capitolele precedente am discutat despre 

bicicleta urbană ca produs și despre principiile 

de bază ale marketingului pentru a oferi o 

înțelegere generală a domeniului în contextul 

ciclismului urban.  

În orașele în care ciclismul nu este 

predominant utilitar (adică, în cele mai multe 

orașe din lume), bicicleta a fost și este încă 

promovată ca o activitate sportivă, de 

agrement sau turistică. Campaniile de 

marketing segmentează populația și vizează 

un public foarte restrâns. Aceste campanii le 

spun oamenilor că pentru a merge cu bicicleta 

trebuie să aibă echipament special (și 

costisitor); că poți utiliza bicicleta numai în 

anumite locuri (pe trasee special amenajate, 

pe munte, în locuri pitorești); sau că trebuie să 

facă parte dintr-un club exclusivist. 

Aceste asocieri au fost consecvente, dar nu au 

construit un brand pozitiv sau de succes 

pentru bicicletă: da, aceste imagini sunt 

puternice și unice, dar ele sunt favorabile doar 

pentru a selecta consumatorii, nu publicul 

principal, nu pe cei 99%. Următorul capitol va 

aborda modul de înțelegere al utilizatorului. 

 

Capitolul 4: Cum 

comunicăm schimbarea, 

înțelegând utilizatorul 

Acest capitol ne explică de ce este important 

să înțelegem actualul și potențialul viitor 

utilizator al bicicletei în oraș, pentru a 

comunica mai eficient cu el și pentru a-l 

convinge să își schimbe comportamentul. 

Analizăm exemple din Copenhaga și Viena. 

4.1 Cine folosește bicicleta și încotro se duce? 

Acestea sunt două întrebări cheie pe care vi le 

puteți adresa atunci când vă gândiți la 

strategia de marketing - și, de asemenea, la 

segmentare. Înțelegerea profilurilor 

utilizatorilor, a datelor demografice și a 

destinațiilor acestora este esențială pentru a 

pune bazele unei strategii de marketing. 

Primăria Londra a produs un impresionant 

raport "Analiza potențialului de ciclism" în 

2010 [6], în care au examinat în mod exhaustiv 

datele referitoare la ciclismul urban, pentru a 

înțelege mai bine populația țintă. Capitolul 5 al 

raportului se axează pe analiza lor de piață cu 

privire la grupurile de populație potențiale 

care sunt susceptibile să circule mai mult cu 

bicicleta și pe destinațiile acestora. Datele au 

sugerat că aproximativ 47% -63% din toate 

călătoriile cu autovehicule din zona centrală a 

Londrei ar putea fi făcute cu bicicleta. Au 

folosit GIS pentru a mapa unde trăiesc aceste 

grupuri și au suprapus harta cu alte date 

relevante. 

https://blog.udemy.com/segmentation-targeting-positioning/
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Segmentarea pieței bicicliștilor – studiu de  

caz, Londra 

Nu spunem că acest tabel (de mai sus) este un 

șablon pe care fiecare oraș să-l urmeze. 

Fiecare oraș are o populație unică, o cultură, 

propriile scopuri și o viziune - și efectuarea 

unei analize aprofundate a grupurilor de 

utilizatori este un pas necesar pentru crearea 

unui mesaj solid de marketing. În plus, datele 

care identifică locul în care oamenii se plimbă 

cu bicicleta și pe cele unde ar dori să circule cu 

bicicleta sunt, de asemenea, importante în 

înțelegerea caracteristicilor grupurilor de 

utilizatori. Cu aceste informații la îndemână, 

poate fi mult mai ușor să creați o imagine de 

oraș prietenos bicicliștilor și să aplicați 

poziționarea. 

[6] Citiți mai mult pe: http://content.tfl.gov.uk/analysis-
of-cycling-potential.pdf   
 

4.2 De ce folosesc oamenii bicicleta? 

Știm cu toții că bicicleta este o metodă de 

transport accesibilă, durabilă, ecologică și 

sănătoasă în orașe. Acestea sunt fapte. Nu 

sunt motive principale pentru care oamenii se  

 

 

urcă pe bicicletă. Din 1996, Primăria 

Copenhaga a lansat un "cont de biciclete" și a 

cerut bicicliștilor să scrie care este  principalul 

motiv pentru care aleg bicicleta. Rezultatele 

rareori variază. În 2014, rezultatele din contul 

Bicycle [7] au arătat așa: 

• Marea majoritate folosește bicicleta pentru 

că este rapidă și ușoară și poate să combine 

deplasările cu transportul public. 

• Un număr mai redus spune că merg cu 

bicicleta pentru beneficiile pe care le aduce 

sănătății. 

• Și mai puțin spun că sunt accesibile. 

• Iar pe ultimul loc pe lista, se află motivele de 

mediu. 
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Acestea sunt informații importante care pot fi 

folosite la poziționare. Așadar, știm că dacă 

facem uz de sănătate, mediu sau de beneficiile 

economice ale ciclismului, în campaniile 

noastre, nu va avea impact asupra marii 

majorități a populației. Există și o explicație - 

oamenii nu doresc să li se spună ce să facă sau 

să fie făcuți să se simtă rușinați. Există puțini 

oameni care reacționează pozitiv la rușine, la 

vinovăție sau la mustrare. 

Aruncați o privire la aceste două exemple. Ele 

pot arăta frumos sau te pot face să râzi - însă 

ia în considerare ceea ce am discutat și să ne 

gândim la punctele de diferență. Vă fac aceste 

anunțuri (sau partenerul, prietenii, copiii) să 

doriți să mergeți cu bicicleta? 

 

 

Pentru comparație, campania din Viena 

descrie în mod complet diferit ciclismul. Cei de 

la Viena au produs o serie de anunțuri cu 

cetățeni foarte obișnuiți și propriile lor 

biciclete. 

 

 Imaginea din stânga se traduce cu "Roata 

norocului nostru" și imaginea din dreapta 

"Mașina mea de serviciu" 

 

 Imaginea din stângă se traduce cu "inspirația 

mea" și cea din dreapta cu 

"pictograma/icoana mea" 



 
 
 
[7] Read more: http://www.cycling-embassy.dk/wp-
content/uploads/2015/05/Copenhagens-Biycle-Account-
2014.pdf   

 

4.3 Ce măsurăm? 

În secțiunile precedente ne-am referit la date 

fără a vorbi despre date. Colectarea datelor - 

cantitative sau calitative - este esențială 

pentru măsurarea succesului. O strategie, o 

viziune, obiectivele și motivațiile trebuie să fie 

susținute de altceva decât de un sentiment. 

Pentru a comercializa cu succes un produs, 

cunoașterea segmentului (lor) de piață este 

esențială. 

De fapt, trebuie să uitați de propriul cadru de 

referință. Puneți-vă întrebarea: cum putem 

lega produsul nostru de caracteristicile, 

nevoile, comportamentele și atitudinile 

publicului nostru? Aceste informații afectează 

în mare măsură povestea pe care o vom 

spune. E important să ne punem în locul 

publicului și să uităm ce ne place nouă și de ce 

avem noi nevoie. Trebuie să ne întrebăm: este 

povestea pe care am conceput-o cea care se 

adresează nevoilor, dorințelor și 

comportamentelor segmentului nostru? 

Contul de biciclete al orașului Copenhaga este 

un exemplu excelent pentru alte orașe de 

urmat. Acesta oferă un instrument excelent 

pentru urmărirea succeselor și a eșecurilor și 

menținerea conștientizării cu privire la 

îndeplinirea obiectivelor și unde Primăria ar 

trebui să-și concentreze atenția în viitor. 

Capitolul 5: Cum 

comunicăm schimbarea 

apelând la cultura 

mainstream 

Notă: cultura mainstream este cultura 

dominantă/majoritară a unei comunități, sau 

cu alte cuvinte, este cultura care pare cea mai 

„normală/firească“ pentru cei care trăiesc într-

o anumită zonă a lumii. 

Acest capitol subliniază nevoia campaniilor de 

marketing care fac apel la cultura 

"mainstream". Explicăm cultura "mainstream" 

și modul în care anumite elemente ale 

campaniilor aparțin sau nu aparțin 

marketingului ciclismului urban. 

5.1 Ce este cultura "mainstream"? 

Există o diferență notabilă și interesantă de 

abordare între companiile care își vând 

produsele pe piețe unde ciclismul urban este o 

obișnuință, în comparație cu piețele în care 

utilizarea bicicletei în oraș e redusă. Mai jos 

este o imagine de pe site-ul Raleigh Marea 

Britanie și versiunea sa daneză. Ce observi 

imediat? Ce segmente de piață sunt 

direcționate pe fiecare site și cu ce asocieri? 

 

Raleigh Marea Britanie 

 

Raleigh Danemarca 
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Versiunea britanică este în mod covârșitor 

orientată spre testosteron și reprezintă 

ciclismul ca un sport extrem. Site-ul danez 

pentru aceeași marcă (deși o companie 

separată) este foarte diferit. Același internet. 

Același nume de marcă. Lumi foarte diferite. 

A te adresa culturii "mainstream" înseamnă a 

atrage populația generală. Adică, a te adresa 

tuturor:  de la un copil de 8 ani, la un rebel de 

17 ani, la un bancher, mamă, profesor, 

gunoier, doctor sau pensionar. Înseamnă a te 

folosi de ideile, atitudinile sau activitățile care 

sunt împărtășite de majoritatea oamenilor și 

considerate ca fiind normale sau 

convenționale. 

Un studiu din 2010 al Universității din Sydney 

[8] a examinat percepțiile populației privind 

mersul cu bicicleta, concluzionând: "Ciclismul, 

și mai ales ciclismul pentru transport, nu este 

încă văzut ca o activitate principală în Sydney. 

Încurajarea mai multor persoane să 

călătorească cu bicicletele pentru călătorii 

scurte purtând haine obișnuite, fără a avea 

nevoie de haine sau echipamente specializate, 

va îmbunătăți și va normaliza imaginea 

utilizării bicicletei. " 

Cum transmitem mesaje pentru publicul 

majoritar este încă o provocare imensă. Dacă 

vrem să vindem ciclismul urban publicului 

majoritar, trebuie să gândim diferit. Priviți 

fotografia alăturată. Imaginați-vă că acești 

oameni sunt cei care promovează ideea de 

oraș  prietenos cu pietonii. Vi s-ar părea cel 

puțin ciudat. Și totuși, noi folosim imaginea 

ciclismul ca sport pentru a promova utilizarea 

bicicletei în oraș! 

[8] Read more: 
http://www.sciencealert.com/news/20101410-
21429.html   

 

 

 

5.2 Cum influențează riscul o campanie? 

Așa cum am mai spus, modul în care ciclismul 

este promovat astăzi le dă oamenilor senzația 

că au nevoie de o anumită bicicletă, 

îmbrăcăminte, cască, pantofi și alte dispozitive 

pentru a putea folosi bicicleta. Pentru a 

îmbunătăți și a normaliza percepția, ele 

trebuie înlocuite cu elemente "mainstream" 

ale societății normale. Adică, haine obișnuite, 

oameni obișnuiți și biciclete destinate 

transportului zilnic. 

Asta înseamnă, de asemenea, fără căști. Știm 

multe despre siguranța bicicletelor și căști. 

Până în prezent, nu a existat nicio campanie la 

căști care să fi crescut cu succes numărul de 

bicicliști în oraș. De fapt, imaginea căștilor are 

un efect negativ asupra promovării bicicletei 

urbane și ar trebui evitată [9]. Iată câteva date 

convingătoare pe care trebuie să le rețineți în 

timp ce creați sau analizați o campanie de 

marketing pentru biciclete: 

• Când Australia a introdus legislația 

obligatorie pentru casca de ciclism, utilizarea 

bicicletelor a scăzut cu 30% 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16389930) 

• Șoferii care au depășit bicicliștii au trecut în 

medie cu 8,5 cm mai aproape de cei care 

poartă căști. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000

1457506001540) 
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• Riscurile pentru bicicliști sunt mai scăzute în 

țările cu o utilizare mai mare a bicicletelor 

("Safety in Numbers"): 
http://archive.ctc.org.uk/resources/Campaigns/CTC_Saf

ety_in_Numbers.pdf 

Prezentarea riscului într-o campanie de 

marketing nu este o strategie eficientă. 

Gândiți-vă la punctele noastre de diferență în 

construirea unei imagini pozitive a mărcii; 

trebuie să transmitem mesaje puternice, 

favorabile și unice. Scoaterea în evidență a 

pericolului are efectul contrar. Statisticile 

arată că beneficiile mersului cu bicicleta ”bat” 

riscurile cu 20 la 1. Mai mult, Federația 

Europeană a Bicicliștilor spune că riscul de 

vătămare gravă este același la bicicliști și la 

pietoni, pe milă parcursă. [10]  

Un studiu realizat de Copenhagenize și 

Thomas Krag Mobility Advice, a investigat 

modul în care promovarea ciclismului cu 

imagini pozitive a fost mult mai benefică decât 

utilizarea de imagini care implică teamă sau 

frică percepută. Citiți mai multe aici: http: 

//www.copenhagenize.com/2013/10/promoti

ng-cycling-positively-now-with.html 

[9] Read more: 
http://www.copenhagenize.com/2013/10/promoting-
cycling-positively-now-with.html  
[10] Read more: 
http://www.nytimes.com/2012/09/30/sunday-
review/to-encourage-biking-cities-forget-about-
helmets.html?_r=0  

 

Capitolul 6: Cum 

comunicăm schimbarea 

folosindu-ne de sentimente 

Acest capitol ne oferă o imagine de ansamblu 

asupra marketingului emoțional și cum îl 

putem folosi pentru a promova ciclismul 

urban. Explorăm ce înseamnă crearea unui 

brand pozitiv în domeniul ciclismului urban. 

6.1 Ce este marketingul emoțional? 

V-ați întrebat vreodată de ce cățeii și bebelușii 

se află în reclame la hârtie igienică? 

Cercetările sugerează că agenții de publicitate 

folosesc imagini care determină creierul 

nostru să elibereze oxitocina, un hormon, 

pentru a construi încrederea într-un produs 

sau într-un brand - cu scopul de a crește 

vânzările. Acesta e marketingul sau brandingul 

emoțional: folosirea imaginilor atrăgătoare, 

care ne creează emoții pozitive și un 

sentiment de durată, care ne face să preferăm 

un brand în defavoarea altuia. Construirea de 

conexiuni emoționale cu publicul țintă este 

probabil cea mai bună cale de a începe 

procesul de schimbare a comportamentului. 

În medie, consumatorii sunt expuși la mai mult 

de 5.000 de anunțuri publicitare pe zi. Dintre 

cele 5.000 de anunțuri, doar aproximativ 12 

vor face o impresie asupra consumatorului 

mediu. [11] Cum se poate remarca produsul 

sau brandul nostru printre restul? Simțindu-l. 

Partea emoțională a creierului nostru 

procesează informații mult mai rapid decât 

creierul nostru cognitiv, așa că știm că oamenii 

mai întâi simt și apoi gândesc. Suntem 

proiectați genetic pentru a acorda întâi, 

atenție emoțiilor precum furia și teama, 

pentru a ne ține departe de pericole. Dar 

emoțiile pozitive? Rezultatul este opus? 

[11] Citiți mai multe: 

http://www.entrepreneur.com/article/249121 

6.2 Cum influențează emoțiile pozitive 

comportamentele și acțiunile noastre? 

Psihologii comportamentali știu de mult că 

prima noastră acțiune emoțională în viață este 

de a răspunde la zâmbetul mamei cu un 

zâmbet al nostru. După cum se spune, râsetele 

și zâmbetele sunt contagioase. Simplu spus: 

fericirea și bucuria sunt emoțiile 

fundamentale ale omului. 
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Descoperirea "zâmbetului social" al unui copil 

ne spune că bucuria crește atunci când este 

împărțită. Deci, emoțiile pozitive pot, de 

asemenea, să influențeze comportamentul 

nostru: dacă suntem fericiți sau bucuroși, 

probabil că vom (sau vom dori să) împărtășim 

aceste emoții cu alții. 

Atunci când se aplică marketingului, în special 

marketingul online și social media, toate "like-

urile", "share-urile" și comentarii au un 

înțeles. Un studiu a arătat că principalul motor 

al unui articol de a deveni "viral" se reduce la 

natura sa pozitivă: cu cât este mai pozitiv 

articolul, cu atât este mai probabil ca acesta să 

devină viral. 

6.3 Ce legătură e între emoții și promovarea 

mersului pe bicicletă? 

Deși a pleca de acasă cu bicicleta este o 

alegere individuală, ea este legată de anumite 

circumstanțe logice, cum ar fi distanța, 

infrastructura și vremea. Totuși, nu putem 

ignora influența emoțională a publicității în 

luarea unei decizii: plecăm sau nu, cu 

bicicleta? 

A ști cum să influențezi aceste alegeri este 

cheia unei marketing eficient, care ar putea, la 

rândul său, să încurajeze noii bicicliști să preia 

comportamentul și să reducă numărul celor 

care renunță la bicicletă. 

Știm că oamenii sunt bucuroși atunci când 

folosesc bicicleta, în măsură mai mare decât 

atunci când conduc mașina. [12] Marketingul 

de succes folosește aceste emoții. Vom vorbi 

despre asta în unitatea următoare. 

 

Emoții legate de diverse moduri de transport. 
Sursa: Knowledge Institute Mobility, 2007 

 [12] Citiți mai multe: 

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden

/CyclingintheNetherlands2009.pdf 

6.4 Exemplu de succes: orașul Munchen 

Orașul Munchen conduce topul orașelor care 

fac eforturi de a spori utilizarea bicicletelor în 

sistemul de transport urban. În afară de 

bugetul generos alocat infrastructurii pentru 

biciclete, orașul investește masiv și în 

campanii de marketing. Unul dintre 

obiectivele campaniei este "să-i motivezi pe 

oameni să folosească mai mult bicicleta 

pentru a experimenta cât de bine te simți pe 

bicicletă" [13] - un scop emoțional explicit. Cei 

din Munchen au înțeles că  la baza 

schimbărilor comportamentale stau emoțiile, 

lucru pe care cei din industria automobilelor îl 

folosesc de zeci de ani. 

Până în prezent, campania de la München este 

responsabilă pentru o creștere impresionantă 

cu 74% a cotei modale pentru biciclete (de la 

10% în 2002 la 17,4% în 2011). Să auzim cum 

au făcut-o, vizionând filmul pe: 

https://youtu.be/dPeTkptuwSU 

[13] Citiți mai multe: 

http://www.abcmultimodal.eu/cycling-city-munich.html 

 

https://youtu.be/dPeTkptuwSU
http://www.abcmultimodal.eu/cycling-city-munich.html


 
 
 

Capitolul 7: Fixarea 

cunoștințelor și 

continuarea învățării 

Acest capitol oferă un rezumat al cursului și o 

oportunitate pentru participanți de a-și testa 

cele învățate prin examinarea câtorva 

exemple de marketing în domeniul bicicletelor 

urbane. 

7.1 Rezumat 

Am început acest curs cu o definiție a 

ciclismului urban: o formă de transport care a 

fost folosită de cetățeni în orașele din întreaga 

lume timp de aproximativ un secol. Am vorbit 

despre faptul că utilizarea bicicletei în oraș nu 

este mult diferită de cea a utilizării unui 

aspirator: nu implică îmbrăcăminte sau 

echipament special și nu este destinată doar 

unui anumit grup de oameni. În orașele 

prietenoase cu bicicleta, oamenii folosesc 

bicicleta pentru o mare parte a activităților lor 

zilnice – și nu în primul rând pentru recreere. 

Folosirea bicicletei în orașe nu este o noutate. 

Știm ceea ce este nevoie pentru a proiecta si a 

construi infrastructură și rețele sigure, 

confortabile, irezistibile si garantate pentru a 

atrage oamenii. Promovarea mersului pe 

bicicletă nu este, de asemenea, un concept 

nou. Am arătat mai multe exemple istorice 

eficiente (și frumoase) despre modul în care 

bicicletele au fost comercializate pentru prima 

oară publicului larg la începutul anilor 1900. 

Cu toate acestea, orașele par să se lupte azi, 

mai mult decât oricând pentru a-și convinge 

cetățenii că bicicleta este un mod acceptabil 

de transport zilnic. 

Am parcurs (pe scurt) noțiuni de marketing: 

segmentarea - direcționarea - poziționarea. 

Prin acest proces vă selectați publicul, îi 

evaluați trăsăturile și creați o abordare 

personalizată orașului dvs., ca fiind un loc 

prietenos cu bicicliștii. Am introdus ideea de 

branding și a punctelor de diferență și am 

parcurs mai multe exemple despre modul în 

care orașele folosesc aceste principii pentru a 

crea asocieri cu mersul pe bicicletă. Aici, se 

confruntă orașele cu cele mai mari probleme: 

folosesc imagini și asocieri care nu rezonează 

cu majoritatea populației (cei 99%) și care 

generează percepții despre risc și frică. Știm 

din cercetări că promovarea riscului dăunează 

campaniilor pro-biciclete. 

Înțelegerea caracteristicilor, atitudinilor, 

nevoilor și destinațiilor zilnice ale utilizatorilor 

este esențială pentru crearea unui mesaj de 

marketing de succes. Aplicarea acelui mesaj 

într-un context emoțional, folosind imagini 

sau imagini care ne emoționează, poate 

influența procesul de schimbare a 

comportamentului. Mai întâi simțim și de abia 

apoi gândim - iar emoțiile pozitive ne fac să ne 

dorim să experimentăm/încercăm.  

7.2 Să aplicăm ce am învățat 

Urmăriți videoclipurile și notați-vă 

observațiile. Elementele care trebuie notate 

sunt: 

• Segmentele de piață - cine este vizat? 

• Strategia de direcționare - ce poveste ne 

spun? 

• Poziționarea - ce imagini utilizează? 

• Asocieri majore 

• Prezentarea riscurilor 

• Marketingul care țintește spre mainstream 

• La ce emoții fac apel? 

Volvo’s Lifepaint: 

https://youtu.be/CfWzeGlaFvI 

Hungary’s Bike to Work: 

https://youtu.be/CfWzeGlaFvI


 
 
 
https://youtu.be/hBomPFEZfus?list=PLEYyLhrf

kQC1Nu-a_wmIJaD4VWj8AEE91 

Cum diferă cele două campanii în ceea ce 

privește segmentul de piață și publicul țintă? 

Ce strategii folosesc pentru a comunica 

schimbarea? Ce asocieri de imagini folosesc și 

care au succes? 

Sperăm că, acum, puteți spune cu încredere că 

soluția Volvo Lifepaint pare să vizeze un 

anumit grup de persoane care folosesc deja 

biciclete. Asocierea comercială se face cu 

riscul ridicat de deces. Ni se atrage atenția 

asupra faptului că șoferii ucid un număr mare 

de oameni - inclusiv din rândurile lor - și pun 

responsabilitatea pe bicicliști și pe pietoni. 

("Pentru a evita moartea, pulverizați această 

substanță chimică "). Nu sunt atrăgătoare 

pentru cultura mainstream și folosesc frica ca 

bază pentru marketingul emoțional (negativ). 

Campania din Ungaria, pe de altă parte, 

folosește emoții pozitive de bucurie și fericire 

pentru a stabili o legătură emoțională cu 

privitorul și pentru a oferi un sentiment de 

libertate și tinerețe pe care bicicletele îl pot 

oferi. Acestea sunt emoții și imagini pe care 

populația de masă le poate asocia și identifica. 

 

7.3 Resurse suplimentare 

Resursele despre marketing sunt abundente. 

Două articole foarte interesante sunt indicate 

mai jos. 

Resursele despre marketingul privind ciclismul 

urban nu sunt foarte multe, dar 

Copenhagenize Design Co. este o resursă 

valoroasă, furnizând informații pe această 

temă și consiliind orașele din întreaga lume să 

creeze mesaje, branding și strategii de 

promovare a utilizării bicicletei ca mijloc de 

transport. Alte articole relevante de la 

Copenhagenize sunt alăturat. 

Despre brand: 

http://bear.warrington.ufl.edu/weitz/mar778

6/Articles/Keller%202002.pdf 

Construirea unui brand bazat pe client: 

http://mktg.uni-

svishtov.bg/ivm/resources/CustomerBasedbra

ndEquityModel.pdf 

Promovarea ciclismului e posibilă - iată 

dovada: 

http://www.copenhagenize.com/2013/10/pro

moting-cycling-positively-now-with.html 

Să învățăm de pe afișele ”istorice” 

http://www.copenhagenize.com/2015/02/lea

rning-from-historical-bicycle-posters.html 
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