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CASE STUDY
ELEKTROMOBIL
V dnešní době, kdy se se automobilová doprava stává stále dostupnější a mnohdy levnější
než doprava hromadná, dochází ve městech k houstnutí dopravy a tedy i ke zvýšení produkce
výfukových plynů. Což, do jisté míry, vede ke snižovaní kvality života v oblastech poblíž
hlavních silničních tahů uvnitř města.

Například v Brně na tento fakt reagovali zařazením

autobusů jezdících na zemní plyn na pravidelné linky. Dalším nepříjemným faktem je hluk,
který automobilová doprava produkuje. Tyto vlivy jdou do jisté míry eliminovat použitím
elektromobilů, i to máš však svá úskalí. Zákazníci stále preferují auta s klasickým pohonem
před elektromobily. Důvody tohoto postoje mohou být různé. I to však lze změnit…

Zadání
Vymyslete strategii jakým způsobem zvýšit podíl elektromobilů na automobilovém trhu.
Žádoucí je, aby se staly zákazníkům dostupnější a místo o koupi klasického automobilu
uvažovali primárně nad koupí auta s elektrickým pohonem. Definujte problémy, se kterými se
při rozvoji prodeje budete potýkat a navrhněte jejich řešení.

Výstup
Vaše strategie musí obsahovat následující body:
●
●
●
●
●

Čím se auta stanou dostupnější pro zákazníka? [100b]
Jak podpořit jejich rozvoj/prodej? Jaké problémy je třeba vyřešit? [100b]
Nový přístup k zákazníkům [100b]
Rozvoj podpůrných opatření, aby o koupi začalo uvažovat více lidí [100b]
Zpracování a osobní hodnocení porotce [50]

Průběh
Po představení zadání máte 6,5 hodiny na jeho zpracování. Po uplynutí časové lhůty musí být
práce

na

prezentaci

ukončeny

a

prezentace

odevzdána

organizátorům.

Prezentaci

odevzdávejte v šabloně dodané organizátory ve formátu pdf.
Pořadí určené pro prezentaci před porotou Vám bude sděleno v průběhu dne. Na prezentaci
budete mít 10 minut, otázky od poroty budou limitovány 5 minutami.

Pravidla
● K dispozici máte 4 vlastní počítače s možností připojení na internet a nainstalovaným 3D
vizualizačním programem.
● Je povolené používat všechny dostupné informace z internetu, nebo vyhledané
v knihovně.
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CASE STUDY
● Topic responsible má právo rozhodnout v případě nejasností zadání. Tato osoba Vám
bude představena při zadání.
● Všechny týmy musí pracovat samostatně bez cizí pomoci. Výsledky Vaší práce musí být
originálem, ne kopií již existujícího konceptu.
● Dodali jsme Vám powerpointovou šablonu EBECu Brno. Vaši práci budete odevzdávat v 1
souboru formátu PDF vytvořeném v tomto prostředí.
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