Giv jeres medarbejdere
bedre transport

Eller rettere: Lad dem give hinanden bedre transport. Det kan

de nemlig med vores app, nabogo, som matcher dem, der skal
samme vej. Og som er fuldt integreret med kollektiv transport.
Når vi aktiverer de tomme sæder i bilerne, får vi mange

flere afgange, og det bliver lettere at komme til og fra jeres
arbejdsplads.

Vil I med på vognen?

En app ud over det sædvanlige

Vi skriver for at tilbyde appen nabogo og
et kampagnekoncept til jer. Det er let at
komme i gang, for:
• Brugerne betaler ikke gebyr for at
bruge nabogo
• I betaler ikke for vores kampagne.

Nabogos app er udviklet i Danmark og er
integreret med kollektiv transport. Derfor
ses ikke kun lift i appen, men også ture
med bus og tog. Rejseplanen viser endda
nabogo-lift (juni 2021). Med lækkert design,
intuitiv brugerrejse og masser af fleksibilitet tager appen udgangspunkt i brugernes

Det skyldes, at vi har indgået en aftale
med Nordjyllands Trafikselskab, og dermed
er økonomien allerede på plads.
Det betyder også, at vi ikke udelukkende
lancerer nabogo enkelte steder, men tænker i helheder: Vi analyserer mobilitet og
peger på de mest oplagte steder at fremme samkørsel, på tværs af virksomheder,
uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund.
Denne henvendelse skyldes, at vi ser
et reelt potentiale for at få succes
med samkørsel hos jer.

behov. Se spørgsmål og svar her.

Ingen bøvl og tidsspilde – chaufføren
kører sin planlagte rute og tager folk med
undervejs.
Digitale mødesteder gør det let at koordinere lift og finde hinanden.
Sikkerheden er i orden med personligt
foto, verificering af telefonnummer og
live-visning af brugere med aftale. Brugerne er forsikrede.
Kombinationsrejser – fx samkørsel og tog/
bus – løser det samlede transportbehov.
Deleøkonomi – chaufføren får et tilskud til
biludgifterne på 75 øre pr. km, som overføres automatisk fra den, der kører med.

Transport er en ressource, der

Det kalder vi transportspild, og det vil vi

slet ikke bliver udnyttet godt

bekæmpe – sammen med de enkelte

nok. Ved de store byer snegler

brugere og med vores partnere; kommu-

bilerne sig frem i myldretiden.

ner, regioner og trafikselskaber. Vi bekæm-

På landet suser biler forbi

per ikke transportspild med forbud, men

mennesker, der står med et

ved at skabe et nyt marked for at køre

transportproblem, hvis de ikke

sammen i hverdagen som supplement til

har egen bil. I begge tilfælde er

kollektiv transport. Det gavner både den

der som oftest kun én person i

enkelte, samfundet og klimaet.

bilen – nemlig den, der kører den.

Oplagt for virksomheder

Sådan er samarbejdet med

Mange virksomheder samarbejder med

nabogo

os, fordi der er flere gevinster:

Vi leverer en fuld kampagnepakke og et

forslag til en kampagneplan. I bruger ind-

ANSATTE motiveres typisk af flere mulig-

holdet i det omfang, der passer til jer. Via

heder for at komme hurtigt og billigt på

en særlig kampagneko kan vi afvikle kon-

arbejde uden at køre i egen bil – ligesom

kurrencer og måle, hvor meget CO2 I som

den konkrete klimahandling er motiveren-

virksomhed sparer via samkørsel.

de.

Sideløbende med jeres kampagne er der

VIRKSOMHEDER lancerer typisk nabogo

fra vores side en professionel markedsfø-

for sænke deres CO2-udledning og til-

ring, som rekrutterer nye brugere, særligt

trække nye medarbejdere, der kan være

på sociale medier.

bekymrede for transporttid og økonomien
i pendling. Også muligheden for at styrke

Vi etablerer digitale mødesteder ved – og i

netværk på tværs af organisationen er et

nærheden af – jeres lokation, når vi indgår

plus. Endelig opnår virksomheder mere

et samarbejde.

plads på parkeringspladsen og på vejene i
myldretiden.
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