Trendy v odbavení cestujících z pohledu dopravce ČD

Konference Integrované dopravní systémy, Pardubice, 16. 5. 2022
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Vývoj podílu prodejních kanálů ČD
Výrazný růst podílu online prodejů
• Podíl online výrazně roste, především u
delších cest (50 km a více 62,2 %, 150 km a
více 72,6 % v roce 2022)
• Nejnižší podíl u cest na krátké vzdálenosti
(do 50 km pod 20 %)
• Od roku 2020 vyšší podíl mobilní aplikace
Můj vlak proti eShopu; v aplikaci příklon k
nákupu jízdenek na kratší vzdálenosti (nižší
podíl předprodeje)
• Podíl mobilní aplikace odpovídá v roce 2022
prodejům ve vlaku z POP
• Vývoj byl výrazně narušen vlnami pandemie
covid (jaro 2020 a jaro 2021) – pokles online
na 15-20 % vlivem omezení mobility – ve VD
zůstaly pouze některé segmenty cestujících
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Poznámka:
- 2019 = 12měsíční klouzavý průměr k 4/2019
- 2022 = 12měsíční klouzavý průměr k 4/2022
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On-line prodejní kanály ČD
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ČD dlouhodobě podporují rozvoj on-line distribučních kanálů
• Strategie distribučních kanálů s cílem navýšení podílu online transakcí na 50 % a více
• Podpora rozvoje prostřednictvím strategických iniciativ
• Řešení doprava jako služba (koncept MaaS) s komplexním naplánováním a zajištěním dopravy z domu do domu
při využití železniční dopravy - první volba pro zákazníky jako cíl
E-shop ČD
• Snadný nákup jízdenky přes počítač; významné vylepšení od poloviny 2022 – responzivní eshop a web, který se
přizpůsobí zařízení uživatele (počítač, mobilní telefon, tablet)
• Až 2 mil. návštěv/měsíc, 1 mil. unikátních návštěvníků za měsíc
Mobilní aplikace Můj vlak
• Snadný nákup jízdenky, kompletní a aktuální informace o cestě a o jejím průběhu
• Více než 1,1 mil. instalací, nákup za posledních 12 měsíců u téměř 0,5 mil. uživatelů
• Každý desátý obyvatel ČR má ve svém mobilním telefonu Můj vlak
Partneři zapojení do ČD API
• Především IDOS.cz
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Hodnocení uživatelů dopravních mobilních aplikací
Vysoké hodnocení app Můj vlak od zákazníků
• K 4/2022 hodnocení 4,6* v Google Play a
4,8* v App Store – významně převyšuje
ostatní dopravní aplikace
• Je patrné, že cestující preferují jednu
platformu, ve které obdrží veškeré informace
před cestou (vyhledání spojení, nákup
jízdenky, nástupiště atd.) i během cesty
(informace o průběhu cesty – zpoždění,
návazné spojení, doplňkové služby)
• Nižší hodnocení IDS aplikací nemusí
znamenat, že jsou nekvalitní => očekávání
cestujících je mít jedno místo pro všechny
své dopravní potřeby…
…a proto je tady Můj vlak

Hodnocení dopravních mobilních aplikací ze strany uživatelů
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Poznámka: údaje získané z Google Play v dubnu 2022 pro dostupné dopravní
mobilní aplikace železničních osobních dopravců, IDS a celostátních
vyhledávačů spojení s prodejem jízdenek (výčet nemusí být úplný)

5

Možnost rozšíření online kanálů ČD o prodej MHD/IDS

5

• ČD jsou otevřeny diskutovat možnosti zapojení jízdenek MHD/IDS se všemi koordinátory s cílem nalézt dlouhodobě
udržitelný obchodní model spolupráce (náklady na integraci, provoz, pravidla defaultního tarifu atd.)
Cílová skupina pro prodej jízdenek MHD/IDS přes on-line prodejní kanály ČD
• Stávající uživatelé mobilní aplikace Můj vlak nebo e-shopu ČD
• Nepravidelní cestující žijící mimo cílový region/město, kteří podniknou jednorázovou cestu do cílového
regionu/města a chtějí v něm nakupovat online přes aplikaci, na kterou jsou zvyklí (Můj vlak)
• Cestující, kteří dnes nakupují offline, neboť zatím nemají atraktivní elektronickou alternativu u svého MHD/IDS
Nechceme primárně oslovit
• Místní obyvatele cílového města/regionu – ti mají primárně využívat aplikaci MHD/IDS
Příklady realizace
• Jízdenky IDS JMK od prosince 2019 pro železniční síť (použití pouze u ČD)
• Jízdenky IDPK od prosince 2021 pro železniční síť (použití u všech dopravců v systému)
• Jízdenky IDZK předpoklad realizace ke konci 2022 pro železniční síť

• Zprostředkování SMS jízdenky pro všechny významné MHD v ČR od dubna 2021
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Řešení v online kanálech ČD
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Způsoby řešení
• Využití technické specifikace konkrétního MHD/IDS a prezentace jízdenky MHD/IDS v místě obvyklým způsobem
formou QR kódu s bezpečnostními prvky (běžná kontrola dopravci a revizory MHD/IDS)
• Variantně je možné jízdenku vystavit ve formátu běžném pro vlaky (2D kód) s možností využití mobilní aplikace ČD
Revizor pro kontrolu těchto elektronických jízdenek MHD/IDS ze strany revizorů daného MHD/IDS (organizační
nároky na rozšíření aplikace)
Výhody pro cestující
•
•
•
•
•

Vyřešení první a poslední míle při cestě vlakem
Není nutné studovat tarify a instalovat aplikace MHD/IDS v cílovém regionu při ojedinělé cestě
Možnost využití všech platebních prostředků aplikace Můj vlak (platební karta, ČD Kredit, ApplePay, GooglePay)
Potřeby veřejné dopravy pohodlně vyřešeny v jediné mobilní aplikaci Můj vlak
V případě MHD nahrazení zprostředkování SMS jízdenek, které zpravidla nepokrývají všechny druhy jízdného
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Příklad IDPK
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• Doplňkové služby k vyhledanému vlakovému spojení
(jen vlakové jízdní řády); MHD, parkování, ČD Bike
Etapa 2
• Vyhledávání spojení ze zastávky do zastávky za použití
MHD (zapojení jízdních řádů MHD + zahrnutí jízdenek
MHD/IDS do cenové optimalizace)
Etapa 3
• Vyhledání spojení z domu do domu za pomoci mapy
(zahrnutí pěších přesunů, jízda autem + parkování,
následně i kola a koloběžky)
Hlavní výhody
• Společný nákup jednou elektronickou platbou
• Možnost pořízení jednotlivých služeb i samostatně bez
vazby na cestu a vlakovou jízdenku (boční nákupy)
• Podbízení doplňkových služeb v pravý čas v rámci cesty

Etapa 2

Etapa 1

Etapa 1

MaaS/door-to-door mobility v online kanálech ČD

9

Zavádění nových elektronických jízdenek
Měsíční traťová jízdenka na 10 dní
• Reakce na snížení pravidelné dojížďky (HO, distanční
výuka - cestovat můžete 10 libovolných dní v rámci
30denní platnosti
• Koupě a aktivace pro vybraný den v aplikaci Můj vlak
• Výhodnější cena než při nákupu jednotlivých jízdenek
nebo traťové jízdenky pro celý měsíc
• Vlastní volba dnů pro cestování (např. jeden týden
dojíždění každý pracovní den, druhý týden třeba jen 2
dny)
• Bez nutnosti přihlášení, In Karta také není třeba
• Zahájení prodeje 1.3.2022 za podpory 10% slevy pro
první měsíc
• Ověření, že produkty s aktivací ze strany cestujícího mají
budoucnost
• Další možnosti – nový Vlak+, možnost sdílení časových
jízdenek více osobami
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Možnosti informování zákazníků před cestou
Informování o změnách na cestě
• Aktivní průběžné a komplexní informování o případných
změnách na cestě oproti původně zakoupené jízdence
1. Informování o změně místa při zakoupené
rezervaci – hotovo
2. Automatizace přidělování náhradních míst v
rezervačním systému – rozpracováno
3. Informování o změně jízdního řádu (např. vlak
odjíždí z nástupní stanice dříve), informování o
změně služeb (např. není k dispozici 1. třída, není
zajištěna přeprava kol, není zařazen lůžkový vůz,
není zařazen jídelní vůz) a informování o výlukách
nebo mimořádnostech na trase – v přípravě
• Použité informační kanály: notifikace v aplikaci Můj vlak,
SMS a informování e-mailem
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Hodnocení zákaznické zkušenosti a spokojenosti s cestou
Aplikace jako nástroj pro zpětnou vazbu zákazníků
• Oslovení cestujících s žádostí o hodnocení cesty po jejím
konci (využití metody Customer Satisfaction Score –
CSAT)
• Možnost připojení dodatečné otázky na spokojenost s
konkrétní službou, třídění podle použité jízdenky
• Nalezení vhodné míry pro frekvenci dotazování –
notifikace aplikací s možností vypnutí
• Kontinuální měření zákaznické spokojenosti a získávání
zpětné vazby
• Míra doporučení (NPS) prostřednictvím oslovení našich
registrovaných zákazníků přes direct mail
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Aplikace Vlakem na výlet
Podpora volnočasových aktivit v online ČD
• Webové stránky a mobilní aplikace Vlakem na
výlet pro podporu volnočasového cestování
• Zákazníci zde naleznou více než 600 tipů na výlet
ze všech regionů České republiky pro různé
cílové skupiny
• Vyhledávání zjednodušují filtry s možností zadání
regionu, cílové skupiny nebo náročnosti (čas)
• V mobilní aplikaci najdou výletníci interaktivního
průvodce, který je provází prostřednictvím mapy
celým výletem – za splnění výletu lze získat body
a převést do věrnostního programu ČD Body
• V aplikaci a na webu Vlakem na výlet jsou
současně zveřejňovány regionální akce s
železniční tématikou
• Pro letní sezónu 2022 se opětovně předpokládá
podpora cestování – zavedení Letní skupinové
jízdenky
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Děkuji za pozornost

Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D.
ředitel odboru cenotvorby osobní dopravy
jakub.chmelik@cd.cz
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