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Some move, some don’t

• Pomáháme dopravcům 
mluvit se zákazníky

• Navrhujeme lepší 
a srozumitelnější služby

• Vedeme lidi, firmy a skupiny k hromadné dopravě



Projekty







Proč veřejná doprava?

• Proč ji využívat a čím lidi odrazuje?
• Co když cílová skupina není v obraze?

• Firmy
• snadnějí koupí letenku do Austrálie, než jízdenku do Vendryně

• Cizinci
• raději by oslovili agenturu

• Organizátoři akcí
• vždy raději pronajmou autobus



Hodně věcí se povedlo...



...ale když přijde na nákup...



Výběr
je neuvěřitelně
široký



Použít externí agenturu?



Objektivní zlepšení

• Od roku 2009 (//2011) vidíme markantní zlepšení
• Větší flexibilita e-jízdenek
• Mezistátní jízdenky bez nutnosti tisku
• Doplňkové služby v e-shopu

• Pokrytí pořád není 100%
• ...ani 80%



Stávající omezení

• Koncept globálních cen vs. doplatky
• Omezení doby nákupu

• Labe-Elbe-Ticket
• VLAK+ Praha-Prčice

• Vyloučení produktů (T+R)
• Nutná návštěva pokladny
• „Cestující by to zneužili...“



Železnice jako celek?



Koordinace, ne regulace

• Primární zájem: cestující

• Řešení je mnohem jednodušší, než nechávam vše na 
zákaznících

• ZSSK + RegioJet: přípoje v Košicích

• Skutečně použitelná veřejná doprava hranice 
odstraňuje



Na cestě do 21. století

• České dráhy jsou nejlépe připravené
• Informace o mimořádnostech
• Mobilní aplikace Můj vlak
• Informace na palubě

• Další krok:
• Větší otevřenost (problém většiny dopravců)



Služba postavená kolem zákazníka

• Ne jen „vzít peníze a hotovo“
• Social Care

• dostupnost tam, kde jsou zákazníci
• víc než propagace, víc než image
• snaha aktivně pomáhat a motivovat
• retence před akvizicí



Facebooková kletba

• Pochvala?

• Stížnost?



UPPS



Pravidla mohou být složitá, 
popis ne



Na co mám vlastně nárok?

• Rychlík vyšší kvality
• Aspoň 80 % (když se zadaří)
• Klimatizace nebo zásuvky

• Vlaky vyšší kvality
• Celková kvalita je vyšší
• Úroveň je nekonzistentní



Raději produkt než kategorie

• SC Pendolino
• oblíbený a vyhledávaný produkt
• víc než jen přeprava nebo rychlost
• celkové pojetí

• možnost pracovat
• garantovaný komfort a služby
• velmi konzistentní a předvídatelný



Přidaná hodnota

• Railjet Business
• image: ano, praktičnost: ne

• Noční spoje
• dostupnost, čistota, soukromí, yield management

• Catering
• využitelnost klasických jídelních vozů
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