Boek een MobiMaand
Bied medewerkers en bewoners hun eerste elektrische autodeel-ervaring!
Autodelen is nog nieuw en vergt een verandering van mobiliteitsgedrag.
We weten allemaal dat de kans op ander gedrag veel hoger is door mensen zelf te laten ervaren.
Onbekend maakt onbemind. Maar juist in landelijke gebieden is er nog nauwelijks aanbod.
Een kip-ei situatie! Daar biedt de MobiMaand een oplossing voor.

Wat is de MobiMaand?
We plaatsen 1 maand een elektrische deelauto
We werven en instrueren vooraf de 1e rijders (minimaal 15)
De rijders ervaren de MobiApp, het elektrisch rijden en laden
We inventariseren de structurele interesse en vervolgsgacties.

Ook in landelijk gebied is er vraag
Uit onderzoek dat wij lieten doen in 6 provincies blijkt dat 7 op de 10 bewoners interesse
heeft om een elektrische deelauto te proberen! Samen bieden we ze die kans.

Ervaringen van gebruikers:
“Dat elektrisch rijden is verslavend relaxed!”
“Het accu-bereik en het laden onderweg is me meegevallen!”
“Dat openen en sluiten van de auto via de app blijft grappig”
“We gaan thuis echt overleggen om 1 auto weg te doen!”

Ons motto is ‘Samen realiseren we deelmobiliteit’. We doen dit altijd met lokale partijen.

Voordelen voor jullie als initiatiefnemer
Jullie realiseren een duurzame, concrete en zichtbare actie
Wij zorgen voor de expertise, voorbereiding en begeleiding
Geen verplichtingen of aanschaf (onze auto’s, bestaande laadpalen)
Opgedane kennis en ervaring is goede input voor vervolgkeuzes

Meer weten? Neem contact op!
We lichten graag toe hoe we samen een MobiMaand tot een succes kunnen maken. En hoe we jullie daarin
kunnen ontzorgen. Informeer naar de kosten van ons complete pakket.
Mail met info@mobiteam.nl of meld je aan via mobinederland.nl/contact. Dan praten we snel verder!

Boek nu, rijden vanaf september!
Door de Corona-periode schoven veel van onze projecten door naar het najaar. Het aantal auto’s
en MobiMaanden dat we tegelijk kunnen voorbereiden is daardoor helaas beperkt.
Wacht dus niet te lang met boeken.

