
Marketingová opatření

Ing. Filip Drápal, ROPID

20. 12. 2016, Fakulta dopravní ČVUT



1

Co se dozvíte

Obsah dnešní přednášky

1 Obecný úvod

2 Příklady ze světa i z domova

3 Marketing – realita a fikce / pravda a lež

4 Praktické zkušenosti z PID
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Potřebuje veřejná doprava propagovat?

1 Dobré zboží se chválí samo

2 My musíme hlavně jezdit!

3 Nikdy se to tu nedělalo

4 Vždycky se to dělalo takhle

5 Kdo chce něco vědět, ten si to přece zjistí!
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Co to je kvalita?

Nairobi, Keňa, srpen 2014 Dubaj, SAE, srpen 2014

• Vnímaná kvalita (co lidé cítí)

• Očekávaná kvalita (co si lidé přejí)

• Cílová kvalita (co bychom chtěli)

• Dosažená kvalita (jak to opravdu vypadá)

marketing
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IDS musí být nejen jednolitý, musí tak i vypadat

Základní jednotící prvky IDS

Logo

Vizuální styl

Slogan

Maskot
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Využití prostoru k propagaci

• 100 % využití volných ploch

• záď autobusů – propagace výhod 
oproti IAD

• přílohy regionálního a obecního tisku

• využití dalších ploch dopravců 
(stanice, vestibuly, měnírny, mosty)

• elektronická média

• intenzivní PR (práce s médii)

I reklamní plochy mohou být zdarma
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Rizika a problémy marketingu

• Závislost na rozhodování politiků 
(občasná nutnost neříkat pravdu)

• Nedostatečná osvěta kompetentních osob

• Nedostatečná kvalifikace klíčových hráčů

• Finanční prostředky na marketing („dobré zboží se přece chválí samo“)

• Kompetence koordinátora versus dopravci (např. ROPID a DPP)

Není vždy na růžích ustláno
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Public relations – komunikace s médii

• Nástroje

• Tiskové zprávy

• Tiskové konference

• Intenzivní komunikace s novináři

• Defenzivní PR

• Odrážení útoků, reakce 
na různé spekulace

• Ofenzivní PR

• Aktivní nabídka pozitivních témat či zajímavých aktualit 
(aby nebylo příliš prostoru na vlastní kreativitu)

PR = pravda je relativní
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Pravda a lež?

1 Pravda nikoho nezajímá

2 Svět chce být klamán

3 Stokrát opakovaná lež se stává pravdou
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Co je realita?
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Co je realita?
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Sluší auta veřejné dopravě?
• boj nebo spolupráce?

• umíme nalákat lidi z aut?

• mají kde zaparkovat (P+R)?

• chceme auta ve městech regulovat?

• reklama na auta v MHD?
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Příklady ze světa………….…………../Vídeň/
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Příklady ze světa………….……………/Vídeň/
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Příklady ze světa.………….………../Curych/
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Příklady ze světa.…….……….……../Lipsko/
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Příklady z domova……….……………./Brno/
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Příklady z domova…….…..…./Chomutov/
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Marketing Pražské integrované dopravy

• Cíle a náplň práce: 

• propagace IDS a veřejné dopravy obecně

• zlepšení image, nastavení jednotné prezentace

• zajištění informovanosti zákazníků

• zjištění skutečných potřeb cestujících a zpětná vazba

PID je tu již od roku 1993

:-(

nevyjasněné kompetence vůči DPP

nízká cizojazyčná informovanost

chybí dlouhodobé plánování

:-)

jedny z nejsilnějších kompetencí 

obecně podpora marketingu

využití lidských zdrojů
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2012 - 2016

Praktické zkušenosti z PID

1 Vždyť to jede jinam

2 Cyklohráček

3 Sociální sítě

4 Změny tramvají 2016
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Vždyť to jede jinam

• Bla bla bla
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Vždyť to jede jinam
• výrazná kampaň s cílem zaujmout

• informace na webu, Facebooku, v terénu, v médiích, infotramvaj…

• nutnost sdělit základní info ve velmi krátkém čase všem
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Praha parodující….
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Praha parodující….
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Cyklohráček
• od května 2014

• 2014: 10 000 cestujících

• 2015: 14 500 cestujících 

• 2016: 17 000 cestujících

• výrazná mediální podpora

• servis na palubě (hrajvedoucí)

• ocenění českou cenou za PR
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Akce pro veřejnost
• Regionální dny PID

• Historické vlaky a autobusy

• Spolupráce s městy a obcemi

• Využití volného času lidí
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Facebook PID
• od roku 2012, aktuálně přes 20 000 uživatelů

• největší nárůst: povodně 2013

• poslední výzvy: ledová kalamita (+1000 uživatelů), 
změny tramvají, dvoukloubový autobus 

• cílová skupina: běžní cestující i dopravní fanoušci

• sponzorování občas nutné, více videí

povodně 
2013

ledovka 
2014

Aktuálně přes 20 000 uživatelů
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Facebook PID – jak komunikujeme?
• téměř denní aktualizace 

• snaha o exkluzivitu

• každodenní komunikace včetně 
víkendů  (zapojeno 7 administrátorů)

• možnost pokládat vlastní dotazy, 
snaha na všechny odpovědět

• nevyhýbáme se negativním tématům

• mluvíme lidskou řečí, ne úřednicky

• snažíme se nic nezakrývat

• blokování uživatelů jen v krajní nouzi

• i uživatelé s negativním názorem 
na konkrétní kroky ROPIDu oceňují 
vstřícnost komunikace
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Facebook PID – emotivní příběhy
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Twitter
• od listopadu 2014

• 3 700 uživatelů

• 1 700 tweetů (krátké texty, odkazy, obrázky)

• využití zejména pro mimořádnosti v rámci informačního 
dispečinku
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Instagram
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Změny tramvají 2016
• Klasická informační kampaň

• Poctivé vysvětlování

• Mimořádné nasazení lidí v terénu
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Co bude dál?

• Rozšiřování integrace

• Nová mobilní aplikace PID

• On-line data a mimořádnosti

• Soutěž na novou podobu zastávkového označníku

• Jednotný informační systém hl. m. Prahy

• Nové standardy PID od roku 2019



Děkuji za pozornost!
Rád zodpovím jakékoli vaše dotazy

drapal@ropid.cz


