
NaboGOs kampagnekoncept til landsbyer

Frem i fællesskab - mobilitet styrker landsbyer
NaboGO er en lokal samkørselstjeneste, der giver dig og dine naboer 

mulighed for at efterspørge og tilbyde lift på de ture, I allerede kører i hver-

dagen. Bilen kan ses som den mindste enhed i den kollektive transport, 

så hvis I kører sammen via NaboGO, er I med til at forbedre mobiliteten i 

jeres lokalområde. Når I hjælper hinanden frem i fællesskab, styrker I også 

sammenholdet og gør jeres landsby mere attraktiv.

NaboGO handler om mere end samkørsel, det er et værktøj til at styrke 

jeres lokalsamfund. Tænk, hvis I kunne skaffe penge til idrætsforeningen, 

fællesspisningen eller byfesten ved at køre sammen? Det kan I! Gennem 

vores sponsorkoncepter arbejder vi med lokale virksomheder, som spon-

sorerer et beløb pr. kørt kilometer i lokalsamfundet. 

NaboGO vil være synlig og nærværende, derfor har vi også en lang række 

materialer, fx plakater, I kan bruge til at skabe opmærksomhed i bybilledet. 

Både de steder I mødes fysisk og på de sociale medier.

For at lande godt i jeres landsby, vil vi gerne lære jer at kende. Derfor 

udsender vi et spørgeskema, som dels skal give os indblik i, hvordan jeres 

transportmønstre er, hvem der oplagt vil kunne køre sammen, og hvem 

der er særligt interesserede i samkørsel. 

Hvilke transportbehov har I?

Vores NaboGO - sponsorkoncept og synlighed

Med humor, vejledning, brugerhistorier og konkurrencer inspirerer vi til adfærdsændring. Det er nemlig 
et stort skridt at begynde at køre sammen i hverdagen, og derfor engagerer vi os dybt i at få det til at ske 
- sammen med jer.  
Vores kampagnekoncept giver vi et overblik over her, og vi vil naturligvis gerne fortælle mere. 



De af jer, som er interesserede i samkørsel og gerne vil bidrage til 

kampagnen, inviteres til en eftermiddag/aften med os. Målet er, at I 

bliver klogere på NaboGO, og at vi sammen laver en plan for, hvordan 

vi lancerer hos jer. Måske er det også her, I finder de første match og 

laver liftaftaler. Sammen skal vi fordele rollerne mellem os; hvem hænger 

plakater op, hvem skriver på/i byens facebookside eller -gruppe, og er 

der måske en superbruger, som kan hjælpe naboerne i gang med appen?

På baggrund af vores opstartsmiddag planlægger vi en lancering hos jer - 

dagen hvor så mange som muligt stifter bekendtskab med NaboGO. Hvis 

muligt er lanceringsdagen koblet på eksisterende begivenheder såsom by-

fest, fællesspisning eller andet. På lanceringsdagen kan vi f.eks. arrangere 

en skattejagt efter mødesteder rundt i byen. Lokalavisen inviterer vi med. 

NaboGO vil naturligvis være til stede og hjælpe jer i gang med appen og 

sikre de første lift-match.

Lancering - forberedelse og i luften

Vi starter med workshop og middag

Fastholdelse - engagement og gode historier
Har du hørt, at Nina fra Nattergalevej og Søren fra Solsortevej har fundet 

ud af, at de kan køre sammen på arbejde?  

For at vi kan blive ved med at finde match, er det vigtigt at fastholde in-

teressen blandt brugerne. Det kan vi blandt andet ved at fortælle de gode 

historier på sociale medier og ved at lave konkurrencer internt i landsbyen 

eller med en naboby. Men vi kan også styrke vores sponsorkoncept, som 

understøtter et fælles projekt eller arrangement i landsbyen. Vi finder i 

fællesskab ud af, hvad der passer bedst hos jer. Men I skal være gode til at 

sprede budskabet og række ud i landsbyen.


