Munkfors, 9 oktober 2014

Stor kampanj i Värmland

50 000 får chansen
att resa kollektivt
Värmlandstrafik går på offensiven. Nu får 50 000 bilister chansen att resa
kollektivt i 14 dagar. - Det är en del i vårt långsiktiga arbete med att öka det
kollektiva resandet, säger David Widlund, marknadschef på Värmlandstrafik.
Värmlandstrafiks stora kampanj, som drar igång den här veckan, bygger på
direktmarknadsföring och målgruppen är bilister mellan 20 och 64 år.
- Vi ger cirka 50 000 bilister chansen att testa bussen och tåget gratis i 14 dagar. Det är ett
erbjudande värt 800 kronor, förklarar David Widlund. Huvudmedia för kampanjen är
adresserade utskick till målgruppen i hela Värmland. Den backas upp i flera kanaler med
annonser i lokalpress, utomhusreklam, digitalt och även radioreklam.
- Det är en öppen kampanj med möjlighet att svara antingen via speciella svarskort eller
direkt via vår webbplats. Kampanjen vänder sig i första hand till personer som regelbundet
reser till och från arbete med bil, men också till de som ibland reser kollektivt och som skulle
kunna resa mer med oss.
- Vi räknar med att kampanjen kommer att resultera i att cirka 4 000 personer provåker med
oss och att 600 av dem blir nya kunder till oss. Genom att få chansen att testa kollektivt
resande ges ett gyllene tillfälle att upptäcka alla dess fördelar.
- När du åker med oss slipper du tänka på trafik, bilköer och parkeringsavgifter. Dessutom
kan du ägna dig åt något du gillar när du lutar dig tillbaka i ett av våra fordon, slutar David
Widlund.
Kampanjen rullar igång under vecka 41. De som får chansen att prova erhåller ett
Värmlandskort, värde 800 kronor. Det gäller för 14 dagars fritt resande i hela Värmland och
skickas ut i vecka 45.

Vill du veta mer? Kontakta vår marknadschef David Widlund, 0703-41 02 45,
David.Widlund@varmlandstrafik.se.

Värmlandstrafik är trafikorganisatör i Värmlands län och ägs av Region Värmland. Ordförande i styrelsen är Per-Inge Lidén (MP), Karlstad, och vice ordförande
är Tommy Ternemar (S), Kristinehamn. Mer information finner du på vår webbplats www.varmlandstrafik.se. Där kan du även diskutera kollektivtrafiken i vårt
forum. Vill du fråga oss om buss- och tågtider i länet? Ring oss på Resetjänsten i Munkfors, 0771-32 32 00.

Kort om Värmlandstrafik
Värmlandstrafiks övergripande mål är att öka det kollektiva resandet. Ett ökat resande är ett
delmål på vägen mot en fördubblad marknadsandel, som i sin tur är en del av vägen mot ett
långsiktigt hållbart samhälle och en kollektivtrafik med kunden i fokus. Vi organiserar
kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi
persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik och servicetrafik.
Mer information hittar du på www.varmlandstrafik.se

