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Projektą finansavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Ši publikacija
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

Šios instrukcijos autoriai yra Benas Adomavičius ir Indrė Pikturnienė iš ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto Lietuvoje.
Instrukcija dėstytojams ir joje pateikta informacija skirta tik užsibrėžtiems mokymo ir
mokymosi tikslams pasiekti. Kopijuoti ir platinti be autorių sutikimo draudžiama.

1

Šis verslo atvejis tinkamas naudoti mokant ikidiplominių, podiplominių ir vadovų
studijų studentus. Nors skirtingų tikslinių grupių pirminis teorinis pasirengimas ir atliekamos
analizės išsamumas skiriasi, šis atvejis yra tinkamas naudoti visais lygiais. Atvejo analizei
paskaitoje prireiks 80 minučių.
Makroekonominės aplinkos analizė
Studentai turi suprasti makroekonominės aplinkos analizės svarbą. Šiuo atveju svarbi
ne tik Lietuvos makroekonominė situacija 2009–2010 metais, apibūdinta 1 lentelėje, bet ir
esama infrastruktūra, politinė ir kultūrinė situacija.
1 lentelė. 2009–2010 metų ekonominiai rodikliai, apibūdinantys situaciją Lietuvoje.
2008

2009

2010

Perkamosios galios paritetu grindžiamas
BVP, tenkantis vienam gyventojui ir
išreikštas tarptautiniais doleriais
Infliacija, vidutinės vartojimo prekių kainos,
%
Nedarbo lygis, %

19 212,09

16 626,53

17 333,18

11,14

4,16

1,19

5,8

13,7

17,8

Lietuvos gyventojų skaičius

3 358 000

3 339 000

3 287 000

Vilniaus gyventojų skaičius

544 206

546 733

560 200

Pajamų pasiskirstymas, Gini koeficientas

Vienam gyventojui tenkančios
grynosios mėnesio pajamos litais

35,5 (88 vieta
pasaulyje)

vidutinės

1620

1602

1554

Vienam
šeimos
nariui
tenkančios
disponuojamosios mėnesio pajamos litais

1209

1020

1010

Šaltiniai: Pasaulio bankas, Lietuvos statistikos departamentas, CŽV pasaulio šalių žinynas.
Ankstesnė patirtis, sukaupta dalijimosi automobiliu paslaugų srityje, rodo, kad
pagrindinis šių paslaugų rinkos klientų segmentas yra vidutines ir didesnes pajamas
gaunantys išsilavinę gyventojai, kurių vidutinis amžius apie 30 metų. Naudojimasis dalijimosi
automobiliu paslauga nepriklauso nuo lyties, šeiminės padėties ar nuo to, kokiame būste –
nuosavame ar nuomotame – naudotojas gyvena1. Rinką į mažesnius segmentus galima būtų
skirstyti nebent pagal požiūrį į dalijimosi automobiliu paslaugą.
Svarbu tai, kad statistikos duomenimis, vidutinės pajamos Lietuvoje (2009 m. – 1602
Lt.) realiai yra ne vidutinės, bet mažos. Per pokalbius pavyko išsiaiškinti, kad, gyventojų
nuomone, vidutinės pajamos būtų apie 3000–4000 Lt. vienam dirbančiam asmeniui. Lietuvai
būdinga didelė pajamų nelygybė. Atlyginimų pasiskirstymas neatspindi realios pajamų
nelygybės, nes dėl netobulos apmokestinimo sistemos yra daugybė kitų būdų gauti pajamų
sumokant mažiau mokesčių. Pasiturintys gyventojai nesidomi dalijimosi automobiliu
paslauga, nes jiems labiau rūpi ne sąnaudos, bet patogumas. Mažas pajamas gaunantys
1
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gyventojai paprastai neturi galimybių pasinaudoti šia paslauga ir juos lengviau įtikinti. Be to,
šis segmentas dažniausiai pernelyg jautrus kainai.
Šio atvejo apraše trumpai užsimenama apie paslaugos naudą bendruomenei ir apie
infrastruktūros svarbą plėtojant dalijimosi automobiliu verslą. Studentai turėtų suprasti šias
užuominas ir toliau jas plėtoti. Pasaulyje gausu pavyzdžių, kaip savivaldybė gali padėti
dalijimosi automobiliu paslaugų operatoriams (tiesiogiai arba mažindama mokesčius,
suteikdama galimybę nemokamai statyti automobilius ir kt.). Jei jiems pavyktų užmegzti
ilgalaikius ryšius su savivaldos institucijomis ir imtis verslo savivaldybei padedant, tai taptų
tvirtu ramsčiu besikuriančiam verslui.
Infrastruktūra taip pat labai svarbi. Dalijimosi automobiliu paslaugą sunku pasiūlyti
miestuose, kur gyvenamieji ir verslo rajonai išsibarstę ir prastai organizuotas viešasis
transportas. Verslo sėkmės galima tikėtis tais atvejais, kai verslo rajonai kaupiasi vienoje
miesto dalyje, o gyvenamieji rajonai – kitoje. Tokiu atveju lengviau parinkti automobiliams
statyti tinkamas vietas, suplanuoti reikiamą automobilių skaičių ir srautus. Automobilių
stovėjimo vietas derėtų numatyti prie naujai pastatytų priemiestinių gyvenamųjų rajonų,
kuriuose renkasi gyventi viduriniosios klasės atstovai, ir prie pagrindinių verslo centrų bei
universitetų.
Vilniaus infrastruktūra yra beveik tinkama šiai paslaugai, nes susisiekimas viešuoju
transportu tarp senesnių ir labiau centre esančių rajonų yra geras, tačiau susisiekimas
viešuoju transportu su naujos statybos (10–20 metų senumo) kotedžų ir mažaaukščių
daugiabučių bei privačių namų rajonais gerokai prastesnis, todėl naujesnių rajonų
gyventojams tiesiog privalu turėti automobilį. Jau tapo įprasta, kad tokiuose rajonuose
gyvenančios šeimos turi po vieną automobilį kiekvienam šeimos nariui. Miesto centras ir
verslo rajonai susitelkę daugmaž vienoje vietoje, o tai geras rodiklis plėtojant dalijimosi
automobiliu paslaugą. Galimybės pasistatyti automobilį miesto centre ganėtinai ribotos,
tačiau automobilių stovėjimo vietų yra ir čia. Už valandą stovėjimo miesto centre tenka
susimokėti nuo 2 iki 8 litų (0,7–1,2 EUR). Kai kuriems rinkos segmentams tai didžiulė suma,
ypač jei automobilį miesto centre reikia pasistatyti visai dienai ir tai tenka daryti kasdien. Vis
dėlto kitiems rinkos segmentams ši suma nėra didelė, ypač jei automobilis mokamoje
stovėjimo vietoje paliekamas trumpam. Daugelis bendrovių savo darbuotojams, jei ne
visiems, tai bent daliai, yra išpirkusios vietas automobiliams statyti.
Lietuvos klimatas ne ypač tinkamas važinėti dviračiu ar motoroleriu. Šiomis transporto
priemonėmis vis dažniau naudojamasi gegužės–rugsėjo mėnesiais, tačiau kitu metų laiku
važinėti dviračiu ar motoroleriu pernelyg šalta, be to, tai daryti trukdo lietus ir sniegas, nors
vasarą taip pat galimi gausūs lietūs. Taigi pagrindinės transporto priemonės mieste yra
nuosavi automobiliai ir viešasis transportas.
Kultūrinis aspektas taip pat nėra vienareikšmis. Lietuvio santykis su automobiliu yra
ganėtinai komiškas. Automobilis laikomas priemone, kurią būtina turėti, ir dažniausiai
patenka į būtiniausių pirkinių sąrašo viršūnę. Žmonės įsigyja automobilį pirmai progai
pasitaikius ir perka geriausią, kokį tik gali sau leisti. Dėl didelės pajamų nelygybės gatvėse
galima pamatyti pačių įvairiausių asmeninių transporto priemonių – nuo 28 metų senumo
Fordo, kainuojančio 150 eurų, iki naujausio modelio BMW, Porsche, Lexus ar dar
įmantresnių prekės ženklų. Pristatydama dalijimosi automobiliu paslaugą rinkai, „e-Cito“ ją
pozicionavo kaip alternatyvą nuosavam automobiliui (vadovaudamasi sėkminga kitų pasaulio
miestų patirtimi). Tačiau labai greitai bendrovės vadovai suprato, kad lietuviui mintis neturėti
nuosavo automobilio neskamba patraukliau (veikiau bauginančiai), todėl jie ėmėsi kito
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pozicionavimo sprendimo ir pristatė „e-Cito“ kaip puikią alternatyvą antram automobiliui ar
puikų pasirinkimą tais atvejais, kai nėra galimybės naudotis nuosavu automobiliu (nes jis
taisomas, paskolintas, parduotas ir dar neįsigytas naujas).
Kalbant apie verslo klientus reikėtų paminėti, kad ekonominė krizė turėjo dvejopo
poveikio „e-Cito“. Viena vertus, verslas pradėjo labiau taupyti, nes tapo ypač svarbu mažinti
išlaidas. Kadangi buvo galima lengvai įrodyti, kad verslo subjektui labiau apsimoka naudotis
dalijimosi automobiliu paslauga negu įsigyti automobilį 5 metams, „e-Cito“ ganėtinai lengvai
pavyko pritraukti keletą stambių klientų. Kita vertus, ankstesnio ekonominio pakilimo metu
didelėmis apyvartomis ir pelnu galėjusios pasigirti bendrovės prisipirko daug nuosavų
automobilių, už kuriuos iš karto sumokėjo visą kainą arba įsigijo lizingu 3–5 metams. Tuo
metu, kai dalijimosi automobiliu paslauga buvo pristatoma rinkai, daug potencialių „e-Cito“
klientų turėjo nemažus nuosavų automobilių parkus, kuriuos ketino naudoti iki nurašymo
dienos (pagal Lietuvos įstatymus, automobilis nurašomas per 5 metus; tada jis gali būti
parduodamas už likutinę kainą). Taigi po 3–5 metų rinkoje turėjo atsirasti didžiulis
potencialas, tačiau tuo metu kai dalijimosi automobiliu paslauga buvo pristatoma rinkai, daug
bendrovių turėjo finansinių priežasčių nesinaudoti „e-Cito“ siūloma paslauga.
Naujovių sklaida
Šį atvejį galima analizuoti taikant Rogerso naujovių sklaidos modelį (1 pav.), naujovių
sklaidos kreivę (2 pav.) ir Basso naujovių sklaidos modelį (3 pav.).

Ankstesni įvykiai

Pasekmės

Procesas

Tolesnis priėmimas
Priimančiojo kintamasis

Priėmimas
Nutraukimas

1. Asmeninės ypatybės (pvz.,
bendras požiūris į pokyčius)
2. Socialinės ypatybės (pvz.,
kosmopolitiškumas)
3. Įsisąmonintas naujovės
poreikis
4. Kt.
Žinios I

1. Pakeitimas
2. Nusivylimas
Komunikacijos šaltiniai
(Kanalai)
Įtikinimas II

Sprendimas III

Patvirtinimas IV
Vėlesnis priėmimas

Socialinės sistemos
kintamieji

Įsisąmonintos naujovių
ypatybės

Atmetimas
Tolesnis atmetimas

1. Socialinės sistemos normos
2. Nuokrypio toleravimas
3. Komunikacijos integravimas
4. Kt.

1. Santykinis pranašumas
2. Suderinamumas
3. Sudėtingumas
4. Galimybė išmėginti
5. Galimybė stebėti

1 pav. Komunikacinis naujovių sklaidos modelis2
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Greitai sklinda tos naujovės, kurios turi santykinį pranašumą, kurias galima išmėginti,
kurios yra matomos, suderinamos su iki tol galiojusiomis normomis ir nesudėtingos. Be to,
turi būti realus naujovių poreikis. Labai padeda ankstesnė naudotojų patirtis, sukaupta
naudojantis panašia paslauga ar produktu.
Kai kurie „e-Cito“ bruožai atitiko pageidaujamus (matomumas), o kai kurie buvo
vertintini kaip ribiniai. Viena vertus, dalijimosi automobiliu paslauga turi santykinį pranašumą,
palyginti su nuosavu automobiliu, tačiau kita vertus šis pranašumas lygus nuliui. Daugeliu
atvejų naudotis „e-Cito“ paslaugomis yra pigiau, tačiau ar tikrai naudotojas lygina išlaidas
nuosavam automobiliui įsigyti su išlaidomis dalijimosi automobiliu paslaugoms? Šia paslauga
tikrai patogiau naudotis negu viešuoju transportu, tačiau tik tuo atveju, jei naudotojas gyvena
ar dirba netoli automobilių, kuriais dalijamasi, stovėjimo aikštelių. Sąnaudos, patiriamos
naudojantis dalijimosi automobiliu paslaugomis, nedaug skiriasi nuo sąnaudų, patiriamų
važinėjant viešuoju transportu, bet nuosavu automobiliu naudotis patogiau. Žinoma,
visuomeniniu požiūriu šios paslaugos turi daug privalumų, tačiau kas gi norėtų mokėti už
visuomeninį turtą? Tiesą sakant, „e-Cito“ siūloma paslauga turėjo privalumų tik kai kuriems
naudotojų segmentams ir tik esant tam tikrai situacijai. Didžiausiu iššūkių tapo nustatyti
tikslinius naudotojų segmentus ir pasiųsti jiems aiškią žinią. Dalijimosi automobiliu paslauga
ne

ypač

atitiko

galiojančias

normas.

Nors

tiesioginio,

akivaizdaus

prieštaravimo

galiojančioms normoms nebuvo, dauguma Lietuvos gyventojų nė nesvarstytų galimybės
parduoti nuosavą automobilį ir vietoj to naudotis „e-Cito“ siūloma paslauga. Nors paslaugos
teikimo modelis atrodė ganėtinai paprastas – tereikėjo užsiregistruoti, pasiimti automobilį ir
važiuoti, – daugeliui kalbintų respondentų viskas pasirodė ganėtinai sudėtinga, pradedant
registracijos procedūra, reikalaujančia suvesti asmeninius duomenis ir praeiti patikrą, bei
sutarties pasirašymu ir baigiant savalaikiu automobilio grąžinimu į pažymėtą stovėjimo vietą.
„e-Cito“ siūlė galimybę išbandyti teikiamą paslaugą įsigijus nemokamą 2 valandas galiojančią
kortelę, tačiau bendrovė šią galimybę išnaudojo nepakankamai.
Jei naujai paslaugai ar produktui trūksta ypatybių, kurios padėtų jam tapti sparčiai
plintančia naujove, tokias ypatybes galima sukurti padedant žiniasklaidos priemonėms. Ar
taip pasielgė ir „e-Cito“? Kaip apskritai ši bendrovė turėjo elgtis?
Aiškiai išreikšto dalijimosi automobiliu paslaugos poreikio nebuvo, tačiau šiuo atveju
verslininkų kaltinti negalima, nes dažnai sėkmingas verslas siekia daugiau negu vien
patenkinti akivaizdų poreikį.
Tikėtina, kad pirmieji „e-Cito“ siūloma paslauga pasinaudoję klientai praeityje jau
buvo naudojęsi panašia paslauga, nes ši verslo rūšis atsirado prieš daugiau negu 20 metų.
Gali būti, kad kai kurie Vilniaus gyventojai dalijimosi automobiliu paslaugą išbandė trumpam
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ar ilgesniam laikui išvykę į užsienį arba girdėjo apie ją iš draugų, kolegų ar spaudos, arba
skaitė apie tai internete. Tačiau šis rinkos segmentas labai greitai prisisotino, o kiti
potencialūs segmentai nebuvo anksčiau susidūrę su panašia paslauga.
Pasak Rogerso (1995), laikas, per kurį skirtingi naudotojai priima naujoves, skiriasi (2
pav.).

Innovators 2.5 % – Novatoriai, 2,5 %
Early Adopters 13.5 % – Ankstyvieji naujovių
priėmėjai, 13,5 %
Early Majority 34 % – Ankstyvoji dauguma, 34 %
Late Majority 34 % – Vėlyvoji dauguma, 34 %
Laggards 16 % – Atsiliekantieji, 16 %
Market share % – Rinkos dalis, %

2 pav. Naudotojų pasiskirstymas pagal laiką, per kurį jie priima naujoves, ir naujovių
priėmimo kreivė3
Rinkoje veikiantiems subjektams rekomenduojama nesistengti vienu metu belstis į
visų potencialių segmentų duris, bet pradėti nuo novatorių ir ankstyvosios daugumos. Vėliau
pirmieji naudotojai gali tapti naujovę skleidžiančiais agentais, kurie paskui save patrauks
kitus naudotojus, ypač jei tokia komunikacija yra skatinama. Puiku, jei novatoriams ir
ankstyvajai daugumai įmanoma priskirti ir kitų išskirtinių savybių.
„e-Cito“ atveju paaiškėjo, kad novatoriai ir ankstyvoji dauguma yra verslo segmento
atstovai ir kai kurie privatūs klientai, kuriems anksčiau yra tekę susidurti su panašia paslauga
arba kuriems reikalinga būtent dalijimosi automobiliu paslauga ir kurie yra novatoriai
(labiausiai tikėtina, kad tai bus studentai). Dažniausiai naujovės sklaidai užtikrinti nepakanka
vien panašios ankstesnės naudotojo patirties ir pavyzdžio. Dar reikia ir papildomos
komunikacijos žiniasklaidoje. Šiuo etapu galima pristatyti Franko Basso (1969) naujovių
sklaidos modelį (3 pav.).

3
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New adopters – Ankstyvieji naujovių
priėmėjai
Number of new adpoters – Ankstyvųjų
naujovių priėmėjų skaičius
Imitators – Pasekėjai
Innovators – Novatoriai
Time – Laikas

3 pav. Masinės ir asmeninės komunikacijos paskatintas naujo produkto priėmimas4
Bassas teigė, kad tiems, kas naują produktą ar paslaugą priima pirmieji, daugiausia
įtakos turi masinė žiniasklaida. Likusiems naudotojams daugiausia poveikio turi kitų
naudotojų elgesys arba tai, kad draugai, kolegos, nuomonės lyderiai naudoja naują produktą
arba aktyviai rekomenduoja jį naudoti. Taip naujas produktas pasklinda tarp visų potencialių
naudotojų. Todėl naujovės sklaidos procesą reikia pradėti nuo masinės komunikacijos, o
atsiradę pirmieji naudotojai taps informacijos sklaidos agentais likusių naudotojų grupėse.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad Basso modelis sukurtas tada, kai nebuvo nei interneto, nei
socialinės žiniasklaidos, nei duomenų bazių rinkodaros ar tiesioginės rinkodaros, nei
santykių su klientais valdymo programų, o kitų šiuolaikinių rinkodaros priemonių tebuvo
užuomazgos. Dar vienas Basso modelio trūkumas yra tas, kad pagal šį modelį brėžiama
griežta skiriamoji riba tarp naudotojų, kuriems poveikio turi masinės žiniasklaidos priemonės,
ir tų, kuriuos veikia kitų naudotojų rodomas pavyzdys, ignoruojant tai, kad dažniausiai abu
veiksniai turi poveikio sprendimui priimti naujovę. Vis dėlto Basso modelį galima naudoti
ieškant gerų įžvalgų, kaip galėtų atrodyti tinkamiausias komunikacijos turinys. Naujovės
sklaidos proceso pradžioje

siunčiama

žinia

turi būti adresuojama novatoriškiems

naudotojams ir skatinti išbandyti naujovę. Pasiekus naujovės priėmimo ciklo vidurį,
komunikacijos turinys turi keistis, kad būtų sukurtas socialinis spaudimas tiems, kas naujovės
dar nepriėmė („Nelikite nuošaly“, „Tavo senelis jau naudoja „X“! Ko lauki Tu?“). Nors
empirinių duomenų apie tai, koks buvo „e-Cito" komunikacijos turinys pasiekus paslaugos
priėmimo ciklo vidurį, nėra, patartina leisti studentams patiems pasiūlyti šiam etapui
tinkamiausią komunikacijos turinį.
Siekiant sparčios naujovės sklaidos (tam galima naudoti bet kurį iš modelių), svarbu
užtikrinti, kad segmentai (arba naudotojai) tarpusavyje komunikuotų ir dalytųsi informacija ir
kad nauji segmentai būtų suinteresuoti pasekti pirmųjų pavyzdžiu. „e-Cito“ tikėjosi, kad verslo
segmentas taps informacijos skleidėju individualaus rinkos segmento lygmeniu. Bet ar tikrai
4
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verslo segmentas ir individualus rinkos segmentas tarpusavyje keičiasi informacija? Ar tikrai
jie vadovaujasi vienas kito patirtimi? Žinoma, kartais šie segmentai persidengia. Pavyzdžiui,
darbo reikalais „e-Cito“ paslauga besinaudojantis žurnalistas gali nuspręsti ja pasinaudoti ir
vakare, kad grįžtų į miesto pakraštyje esančius namus, ar savaitgaliais. Tačiau apskritai
vargu ar studentai seka, kaip verslas mažina sąnaudas ir kokias naujoves diegia. Todėl
kiekviename segmente turi būti savų novatorių ir sava ankstyvoji dauguma. Be to, minėtųjų
naudotojų grupių nustatymas, joms pritraukti skirti tiksliniai veiksmai bei komunikacijos
skatinimas kiekviename iš segmentų turi vykti atskirai. Akivaizdu, kad „e-Cito“ atveju buvo
nepakankamai išnaudotos socialinės žiniasklaidos teikiamos galimybės.
Šiuo atveju galima aptarti visus naujos paslaugos priėmimo etapus pagal Rogerso
(1995) modelį, ypatingą dėmesį skiriant atskiroms tikslinėms grupėms, perduodamos
informacijos turiniui ir (masinės bei individualios) žiniasklaidos kanalams.

Kaip naudotojai priima sprendimus
Šį atvejį galima aptarti ir visą dėmesį sutelkiant į sprendimų priėmimo procesą. Pasak
klasikinės naudotojų elgsenos teorijos, sprendimų priėmimo procesą paprastai sudaro šie
etapai: poreikio pripažinimas (problemos įvardijimas), informacijos rinkimas, alternatyvų
tikrinimas, sprendimas ir naudojimas.
Aiškiai išreikšto dalijimosi automobiliu paslaugos poreikio nebuvo, tačiau susiklosčius
tam tikroms aplinkybėms žmonėms tikrai prireikia trumpam pasinaudoti automobiliu. Sukūrus
naują produktą, jo poreikis (problema) dažnai sužadinamas dirbtinai. Tam pasitelkiama
žiniasklaida, kurioje vaizduojamos situacijos, kuriose konkreti problema iškyla ir yra
išsprendžiama. „e-Cito“ taip pat panašiai pradėjo masinę komunikaciją, tačiau komunikacijos
procese iškelta problema ar spręstinos situacijos nebuvo pateiktos taip, kad būtų
vienareikšmiškai suprantamos visiškai apie jas nieko nenusimanančiam naudotojui. Be to,
individualiems naudotojams skirta masinė informacijos sklaida vyko kiek pavėluotai ir
nepakankamai intensyviai.
Kitas keblus etapas yra informacijos paieška. Tarkime, klientui trumpam prisireikė
automobilio ir jis nežino, ką tokiu atveju reikėtų daryti. Kokius raktinius žodžius įrašyti
„Google“ naršyklės lange? Gal išsikviesti taksi? O gal išsinuomoti automobilį? Iškilus tokiai
problemai, klientai neieškojo galimybės pasinaudoti dalijimosi automobiliu paslauga kaip
alternatyviu būdu problemai spręsti. Jie informaciją apie šią paslaugą rasdavo atsitiktinai
(šiuo atveju labai praverstų tinkamai parinktas reklaminio skelbimo internete ar iššokančios
reklamos tekstas) arba jau žinojo apie produktą ar prekės ženklą, kurio ieškojo. Tam reikėjo
daug investuoti į prekės ženklo ar produkto žinomumą. Atkreipkite dėmesį, kad visų šių
pastangų reikėjo vien tam, kad „e-Cito“ siūloma paslauga būtų apsvarstyta tik kaip viena iš
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galimų alternatyvų, o ne tam, kad „e-Cito“ būtų pasirinkta paslaugos, kuria naudotojas
nusprendė pasinaudoti, teikėju.
Dar vienas įdomus etapas yra galimų alternatyvų tikrinimas. Kokiais kriterijais
vadovaudamiesi naudotojai lygina galimas alternatyvas? Žinoma, kad daugelis naudotojų,
turinčių nuosavą automobilį, negalvoja apie tai, kiek jiems kainuoja asmeniniu automobiliu
nuvažiuoti tam tikrą atstumą. Kartą įsigiję nuosavą automobilį jie sąnaudas automobiliui laiko
savaime suprantamu dalyku ir tik ypač jautrūs kainai naudotojai apsispręsdami atsižvelgia ir į
jas. Komunikacijos su naudotoju etapu reikėtų pateikti tikslius sąnaudų ir naudos vertinimus,
pabrėžiant, kiek labiau apsimoka naudotis „e-Cito“ paslauga, palyginti su nuosavu
automobiliu (interneto svetainėje), tačiau net ir pabrėžus akivaizdžią šios paslaugos naudą
daug naudotojų neaukotų asmeninio patogumo, kad sutaupytų. 2 valandas, per kurias galima
nuvažiuoti 50 kilometrų, „e-Cito“ automobiliu galima važinėti už 21,60 Lt. (pasirinkus planą
„Premium 50“). Tuo tarpu 12 kilometrų kelionė taksi automobiliu kainuoja apie 15 litų. Iš
pirmo žvilgsnio susidaro įspūdis, kad skirtumas tėra 6 litai (27 procentai), todėl paprastai
potencialiems naudotojams atrodo, kad tai brangi paslauga. Tačiau labiau pasigilinus
aiškėja, kad „e-Cito“ automobiliu už minėtą kainą galima nuvažiuoti toliau. Be to, turimas dvi
valandas galima rinktis lankstų maršrutą ir sustoti ten, kur reikia. Už tokią paslaugą taksi
paprašytų gerokai daugiau, tai yra apie 70–80 litų. Vis dėlto sąnaudos priklauso nuo
konkrečios situacijos.
Nusprendusieji pasinaudoti dalijimosi automobiliu paslauga ją įvardija kaip alternatyvą
antrajam, bet ne pirmajam automobiliui5. „e-Cito“ būtina turėti klientų, kurie šia paslauga
naudotųsi nuolat. Tokiam sprendimui priimti prireikia gerokai ilgesnių svarstymų negu tuo
atveju, kai sprendžiama, ar pasinaudoti dalijimosi automobiliu paslauga susiklosčius tam
tikrai situacijai ar tiesiog norint ją išmėginti. Įdomu tai, kad registracijos mokestis gali priversti
naudotojus įsipareigoti ilgesniam laikui ir ilgesnį laikotarpį naudotis šia paslauga.

5

Brook D. Carsharing – start up issues and new operational models. Transportation Research Board, Jan., 2004.
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