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2001 januárjában Amszterdamban egy új
hirdetési eszköz jelent meg:
a Minicards.
Sok felhasználó a következőt nyilatkozta:
„A Minicards nagyon jó ötlet, könnyen
kezelhető és igényes.”
Amszterdamban ma 180 szállodában és
10 egyéb helyen található Minicards.
Évente több mint 2,7 millió szállodai
vendég és több mint 1 millió egyéb helyeken megforduló ember érhető el így.
A Minicards V.o.f. azt kívánta megtudni,
hogy a célcsoport milyen gyakran használja a Minicards kártyákat és mennyire
van megelégedve a kínálattal és a használhatósággal.
Tehát, mekkora a hirdetők szempontjából
a marketing hatékonysága, a felhasználók
számára pedig a gyakorlati haszna.
Ez a dokumentum a hatékonysági felmérés eredményeit foglalja össze.
A felmérés
A felmérést egy közgazdasági főiskolás
(a Hogeschool voor Economische Studies
diákja) végezte 7 héten át Amszterdamban. Az adatgyűjtés kérdőívek segítségével történt, aminek köszönhetően pontosan meghatározható a felhasználói profil.
Annak érdekében, hogy a felmérés reprezentatívnak tekinthető legyen, 250 fős
mintát állapítottak meg. Hogy megfelelő
képet kapjanak a Minicards felhasználókról, szóbeli megkérdezéssel készült a
felmérés 18 amszterdami szálloda vendégei között. A 18 kiválasztott szálloda
azoknak a szállodáknak a keresztmetszete, ahol a Minicards megtalálható.
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A cél
A felmérés célja az volt, hogy betekintést
adjon a Minicards használatába. Ennek
érdekében a kérdőív 20 kérdése a következő 3 szempontot vizsgálta:
-

Felhasználói profil
A Minicards használata
A Minicards értékelése

Az eredmények
Felhasználói profil
Az alábbi ábra szerint a legtöbb válaszadó Nagy Britanniából érkezett.
A válaszadók átlagéletkora 35,5 év és
átlagosan 3,09 éjszakát töltenek amszterdami szállodákban.
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1. ábra
Földrészenkénti megoszlás a válaszadók számának
arányában (kiemelve Nagy Britanniát)

Használat
A válaszadók 73,2%-a találkozott a
Minicards kártyákkal a szállodákban.
Igen:183(73,2%)
250
válaszadó
Nem:67 (26,8%)
2. ábra
A válaszadók, akik találkoztak Minicards
kártyákkal

A 183 ember, aki találkozott a Minicards
kártyákkal, közel 60%-a egy vagy több
kártyát vitt magával. Átlagosan 5,05
káryát vettek el.
Igen:106(57,9%)
183
Nem:77 (42,1%)
3. ábra
A válaszadók, akik egy vagy több kártyát vettek el

A 106 válaszadó 80,2%-a valóban ellátogatott egy vagy több látnivalóhoz. A
kártyáknak köszönhetően a válaszadók
negyede látogatott el oda, ahova előzőleg
nem tervezte.
A legtöbb Minicards kártyán a hirdető
kedvezményt biztosít. Azoknak, akik
ellátogattak egy múzeumba, boltba vagy
étterembe, egyharmada adta oda kártyáját, kétharmaduk megtartotta.
Minden kártyán szerepel a hirdető honlapjának elérhetősége. A válaszadók
41,5%-a jelezte, hogy egy vagy több
honlapra ellátogat majd ha hazaért. Akik
egy vagy több kártyát magukkal vittek,
70%-uk nem kívánja eldobni a kártyát,
hanem hazaviszi. A kártyákat kedves
emléktárgynak tartják vagy azt mondják,
barátoknak, rokonoknak fogják adni.
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A termék értékelése
Csaknem minden válaszadó elégedett volt
a Minicards által biztosított információkkal és 84%-uk szerint a kátyákon szereplő
térkép érthető.
A 4. ábra szerint az útikönyvek után elsősorban a Minicards kártyákat használják
információforrásként azokban a szállodákban, ahol a kártyák megtalálhatók.
Információforrás
Útikönyv
Minicards
Internet otthon
Brosúrák szállodában
Egyéb
Recepció/porta szóbeli
tájékoztatása
Turista információs
iroda
Szállodai ismertető a
szobában
Magazinok a szállodai
szobában
Internet Amszterdamban
Összesen

Említések
száma
110
85
78
70
68
47

250 válasz
%-ában
44.0
34.0
31.2
28.0
27.2
18.8

19

7.6

17

6.8

13

5.2

7
514

2.8
100.0

4. ábra
Információforrások használata

Következtetés
A felmérés azt mutatja, hogy a Minicards
egyértelműen fontos szerepet kap mint
információforrás turisták számára.
A felhasználók elégedettek a használhatósággal is: a kártyák kisméretűek, mindazonáltal minden információt tartalmaznak, ami szükséges, hogy egy látnivalót
meglátogassanak.
A fentiek alapján elmondható, hogy a
Minicards marketing szempontból hatékony eszköz. A Minicards a hirdetők
számára kedvező termékük vagy szolgáltatásuk megismertetéséhez, elsősorban
azért, mert sok turista érhető el a
Minicards segítségével. Másrészt mert
gyakran használják, a termék hatékonysága is jó. A felhasználóbarát kártyák
megfelelnek a célközönség elvárásainak.

