Kampaň
#nepozornostzabiji

zabodovala
u veřejnosti
Cílem kampaně bylo zaujmout veřejnost a upozornit
na rizika spojená s používáním mobilního telefonu
při řízení, a to především skrze vyvolání emocí.

Kampaň ČAP běžela v médiích ve spolupráci
s Policií ČR a BESIP od 12. května do prosince 2018.
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Viditelnost kampaně
Za dobu trvání kampaně se výrazně zvýšil
počet lidí, kteří zaznamenali problematiku
nevěnování se pozornosti během řízení
v důsledku používání mobilního telefonu.
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řidičů do 30 let
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březen 2018
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spotů

Dopad kampaně
na změnu chování

říjen 2018

14 %

lidí zaslechlo
spot v rádiu

Narostl počet lidí, kteří
považují za velmi nebezpečné
telefonování bez handsfree.

Kampaň přiměla většinu lidí ve všech věkových skupinách
zamyslet se nad nebezpečím používání mobilního
telefonu za volantem.
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18–29 let
je věková skupina řidičů, na kterou měla kampaň největší dopad.
Zatímco v březnu považovalo telefonování při řízení za velmi
nebezpečné pouze 20 % z nich, říjnová data ukazují téměř 100%
nárůst. Dle průzkumu tato skupina řidičů zároveň nejvíce tvrdí, že
omezila telefonování během jízdy.

Kampaň vygenerovala
neplacených PR
vstupů v médiích

Televize a rozhlas

16

On-line média

Tištěná média

277 122

Web kampaně

www.nepozornostzabiji.cz
obsahuje klíčová data o nehodách a tiskové
zprávy. Zajímavostí na stránkách je počítadlo,
které v souladu se skutečnými statistikami
nehodovosti ukazuje počet nehod, úmrtí,
zranění či hmotnou škodu na silnicích.

„Kampaň byla velmi úspěšná. Průzkum ukazuje,
že 4 z 5 lidí, kteří zaznamenali naši reklamu, to přimělo
se nad tématem zamyslet a své chování změnit.
S kampaní budeme dále pokračovat a upozorňovat
na problematiku nepozornosti řidičů i v příštím roce.“
Jan Matoušek
výkonný ředitel ČAP
„Snaha být nepřetržitě on-line a kontrolovat
nové zprávy je stále rozšířenějším návykem.
Podle hloubkové analýzy nehod je ale právě
nepozornost nejčastějším faktorem, který
přispívá ke vzniku dopravní nehody.“
Tomáš Neřold
vedoucí oddělení bezpečnosti provozu BESIP

„Aby se lidé špatných návyků skutečně zbavili a změna
se pozitivně projevila v číslech nehodovosti, je potřeba
na všechna rizika stále dokola upozorňovat.“
brig. gen. Tomáš Lerch
ředitel služby dopravní policie

Uvedené statistiky vycházejí z průzkumu STEM/MARK, který se uskutečnil během října 2018 na vzorku 1 000 respondentů.
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