Spørreundersøkelse - Lappen AS
Trafikkskolene
Lenke til noen skjermbilder fra den Norske markedsundersøkelsen:

https://1drv.ms/w/s!AsJGxUyjubeKhjLaM63kYxLSQG9X

I spørreundersøkelsen så har vi prøvd å kartlegge hvordan trafikkskoler i Norge, Sverige og
Danmark får kunder per dags dato, og om det er et ønske i markedet for en ny
markeds/kommunikasjonskanal.
Per dags dato så er det like ofte foreldre og elever som tar kontakt. Noen plasser så er det
mer populært at elever tar kontakt, og andre plasser mer populært med foreldre. Grunnen til
variasjonen kan være de forskjellige trafikkskolenes kvalitet på den digitale markedsføringen
deres, og hvilken målgruppe de retter markedsføringen sin mot.
De fleste har egne hjemmesider og sosiale medier. Ca. 1/4 del bruker Google og ca. 1/6
bruker Gulesider eller lignende og avis-annonsering.
Opp mot 90% er åpne for å prøve ut nye markedsførings/kommunikasjonskanaler.
På en skala fra 1-5 så er trafikkskoler gjennomsnittlig 4 fornøyd med dagens booking
løsninger.
Over 60% av trafikkskolene ville vært interessert i å benytte tjenestene deres.
Trafikkskolene ville vært villig til å betale i gjennomsnitt ca. 650 kroner.
Det er 38 personer som ønsker å bli kontaktet når tjenesten lanseres.
Følgende svarer de når vi spør om det er spesielle funksjoner de kunne ønske seg i appen.
(Dette er utvalgte svar. Fleste sier nei til at de ikke savner noen spesielle funksjoner):
•
•
•

•

•

"Integrasjon mot egen hjemmeside"
"Integrasjon mot Line Green Digital sitt TABS system"
" Det er jo det nærmeste vi kommer vårt konsept i form av et system, og er den
eneste konkurransen i markedet i dag. Tabs er et system en bruker i dag etter en har
begynt som elev hos en trafikkskole. Da har eleven muligheten til å motta meldinger
fra instruktør, faktura og betale for kjøretimer lagt inn i systemet igjennom vips.
Den faste enveiskommunikasjons kanal deres gir trafikklærer mulighet til å holde styr
på sin elev og gir trafikklærer mulighet til å legge igjen en kommentar etter hver
kjøretime.
Systemet finnes ikke i app-form"

Elever

Lenke til Surveymonkey:

Norsk markedsundersøkelse
https://no.surveymonkey.com/stories/SM-CB25LCP8/
I denne spørreundersøkelsen så har vi prøvd å kartlegge hvordan elevene i dag går frem for
å velge trafikkskoler. Basert på spørreundersøkelsen så ser det ut som elevene hadde tatt
godt nytte av et slik system for å finne hvilken kjøreskole som hadde passet best for dem.
Det viktigste for elevene med en slik app er at de får oversikt over hvilke trafikkskoler som er
i nærheten, hva prisen på trafikkskolen er, og hva kundeanmeldelsene sier.
Se under for noen stikkord fra undersøkelsen.
I overkant av 60% som har svar på denne spørreundersøkelsen har vært gutter.
Av de som har svart så har flesteparten vært fra Aust-agder og Rogaland.
I underkant av 70% av de som tar undersøkelsen har tenkt til å ta lappen.
I overkant av 20% har lappen, men vurdere flere typer.
Og i underkant av 10% har allerede lappen og skal ikke ta flere.
De fleste, ca. 40%, skal ta lappen innen 2 år.
I underkant av 80% sier de velger trafikkskole selv.
De baserer valget på kjøreskole på venner og bekjente sine egne erfaringer og informasjon
på kjøreskolens hjemmesider.
I overkant av 65% synes at appen høres interessant ut for seg selv. I overkant av 20% veit
ikke om det høres interessant ut.
Helt ærlig - så ville ca. 65% av de som svarte på undersøkelsen lastet ned appen hvis den
hadde vært tilgjengelig.
Det viktigste for elevene når de skal velge trafikkskole er jevnt mellom disse kategoriene,
hvor 1. er det viktigste og 4. Det minst viktige:
1.
2.
3.
4.

Nærhet til der jeg bor
Pris
Kundeanmeldelse / erfaring
Bilmodell / type

De viktigste funksjonene i appen ser ut til å være jevnt mellom kategoriene. 1. Er viktigst, og
6. Er minst viktig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oversikt over ledige kjøretimer og bestilling
Oversikt over egen progresjon mot målet om førekort
Se priser hos ulike kjøreskoler
Kart for å se hvilke trafikkskoler som er i nærheten
Kundeomtaler av trafikkskoler og kjørelærere
Enkel betaling med Vipps, Apple-Pay eller faktura

For flere linker til fler undersøkelser ta kontakt

