Pendela – testa elcykel
på er arbetsplats
Pendela gör det lätt och roligt för era medarbetare att prova elcykel
istället för bil. Genom Pendela får de motiverande och skräddarsydd
information om vinster med att pendla med elcykel och de får testa
en elcykel under några veckors tid. Appen TRavelVU ger kontinuerlig
uppföljning och feedback. Efter testet får deltagarna ett attraktivt
erbjudande om att köpa eller leasa en elcykel för att göra pendling
med elcykel till en permanent vana.
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Pendela – nytt koncept med många fördelar

Varför Pendela?

Pendela är en ny och annorlunda kampanj som syftar
till att uppmuntra och stödja pendling med elcykel.
Kampanjen riktar sig till anställda på arbetsplatser och
består av tre delar:
1. Skräddarsydd information
Inspirerande föreläsning och individuellt utformad
information om vinster med elcykelpendling i
de vanligaste pendlingsrelationerna för just ert företag. Informationen avser restid, kostnad, kaloriförbrukning och hälsoeffekt, där pendling med elcykel
jämförs med bil. Denna del syftar till att inspirera
till elcykling och att rekrytera medarbetare som vill
testa elcykel.
2. Test av elcykel
Era medarbetare får låna en elcykel för sina dagliga
resor under ett antal veckor. De får kontinuerlig
feedback via mobilappen TRavelVU om hur ofta
och hur långt de cyklar och vilka vinster de uppnått
med detta. De får också en Hövding-hjälm, en airbag för cyklister, för högsta säkerhet.
3. Push att fortsätta elcykla
Efter testet får medarbetarna som testat elcykel ett
erbjudande om att köpa eller leasa en elcykel till
rabatterat pris. Detta för att göra pendling med
elcykel till en permanent vana.

Den största vinsten med Pendela är att ni får gladare och
friskare medarbetare.
Att pendla med elcykel är fortfarande ganska ovanligt i
Sverige och de flesta ser det som en stor investering att köpa
en elcykel. Genom att låta era medarbetare prova pendling
med elcykel under en period, ökar sannolikheten för att fler
ska ta steget och köpa en egen elcykel och börja elcykla till
jobbet.
Pendela gör er till en attraktiv arbetsplats som värnar
om era medarbetares möjligheter att ta sig till arbetet på ett
smidigt och hälsosamt sätt. Ni bidrar också till en bättre miljö,
minskat behov av parkeringsplatser, minskad klimatpåverkan
och mindre trängsel på vägarna.

Många fortsätter att cykla
Kampanjer för test av vanlig cykling till arbetet har gjorts
på flera arbetsplatser i Sverige. Utvärderingar visar att
minst 60 % av de vanebilister som testat att cykla till
arbetet fortsätter att göra det efter testperiodens slut. Hur
många som fortsätter cykla efter test av elcykel finns det få
uppgifter om. Ett elcykeltest i Halmstad visar att närmare
30 % köpte en elcykel efter testet.

Aktivt samarbete
Pendela görs i samarbete mellan Trivector och ett antal
lokala elcykelförsäljare.

För dig som vill veta mer
Kontakta Pernilla Hyllenius Mattisson 010-456 56 07 eller
pernilla.hyllenius@trivector.se.
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