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Introducere 
• From5to4 (F5to4) este principalul instrument al proiectului 

MOBI, finanțat prin programul Intelligent Energy Europe 

• Durata proiectului este de 3 ani (martie 2013 – martie 2016) 

• Reducerea consumului de energie și sprijinirea transportului 
curat, F5to4 fiind instrumentul principal 

• Țările participante: Olanda, UK, Belgia, Bulgaria, Portugalia și 
România 

• ABMEE coordonează implementarea la nivel local 
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Introducere 
• F5to4 este un instrument premiat 

pentru înregistrarea informațiilor 
de transport și care sprijină 
modificarea comportamentului în 
ceea ce privește deplasarea 
angajaților 

• A stat la baza a numeroase proiecte 
de cercetare ale studenților de la 
Universitatea din Amsterdam, 
proiecte ce privesc aplicarea 
principiilor din jocuri în domeniul 
transportului, rezultând astfel o 
platformă flexibilă 
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Concept 

 
• Înregistrarea deplasărilor/obiceiurilor legate de transport 

• Încurajarea Transportului Durabil 

• Oferă un mediu competitiv 

• Permite transmiterea de informații punctuale către utilizatori, 
crearea de sondaje care pot fi adaptate la fiecare organizație 
participantă 
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Concept 
Rezultate preconizate:  

• Modificări ale modalităților                                                                 
de deplasare 
 

• Economii de combustibil 

• Reducere a emisiilor 

• Calorii arse 

• Creează automat o bază de date pentru Planul de Transport 

• Permite monitorizarea/evaluare trend-urilor 
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Utilizarea F5to4 –Principii 
• Proiectat pentru a fi ușor utilizat 

• Proces de înregistrare rapid 

• Introducerea de date despre deplasare este simplă și rapidă 

• Aplicație pentru smartphone 

• 10 companii și aprox. 1.000 de participanți au testat 
versiunea trial a F5to4 

• Reducere medie de 21% în utilizarea autoturismului             
(în timpul orelor de vârf) 
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Utilizarea F5to4 – Etape 

Sign Up inițial – Informații de bază 

Evaluare opțională a tipologiei 
participanților – utilizând  SEGMENT 

Introducerea datelor de deplasare 
(mod de transport și distanță) 

Introducerea informațiilor 
săptămânale (mod de transport etc.) Info despre moduri 

de transport 

Sondaje și 
Rezultate 

Stimulente și 
premii 

Puncte și 
clasament 

Modificări ale   
modului de deplasare 

Modificări ale 
distanțelor parcurse 

Emisii reduse 

Calorii arse 
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Utilizarea F5to4 - Dashboard 
Informații 

despre 
transport, 

websites etc. Message Board 

Rezultate 
individuale Premii și 

Clasament 
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Utilizarea F5to4 – Inputs / Outputs 
Click aici  pentru un 

voucher care vă oferă 
10% discount la piese de 

bicicletă. 

Click aici pentru 
informații despre 

transportul în comun 

Știai că poți să folosești o 
mașină în comun cu 

colegii tăi / car sharing 
Bravo , ai economisit X 
RON în bani de benzină 

săptămâna trecută 



From5To4 

Ce presupune participarea? 

 
• Un angajament inițial de participare a organizației dvs. 

(între 3 și 6 luni) 

• Target de 600 de participanți în primul an și 1.800 până 
la finalizarea proiectului 

• Apariții în presa locală/națională/europeană, 
participare la seminarii, articole în publicații de 
specialitate etc. 
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Ce presupune participarea? 
 

• Suport din partea ABMEE pentru implementarea ‘F5to4’ 

• Materiale de marketing (online și tipărite), postere, broșuri, 
fluturași 

• Acces la website-ul ‘F5to4’ 

• Acces la ‘F5to4’ prin aplicația pentru smartphone  

• Promovarea inițiativelor (noi sau existente) prin site-ul 
‘F5to4’  
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Planificare 

 
• Lansare oficială a ‘F5t4’ în organizație în data de XXX 

• O perioadă introductivă de 2 săptămâni în care 
reprezentanții organizației vor primi materiale și suport 
pentru promovare 

• Stabilirea de comun acord a sondajelor ce vor fi introduse 
pe site, a măsurilor ce vor fi promovate și a premiilor / 
stimulentelor oferite 
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Concluzii 
• O interfață online care reunește:  

 Informații despre deplasări / monitorizare 

 Mode Share and Carbon Reporting 

 Gândit ca și un joc pentru a încuraja utilizarea instrumentului 

• Sprijin pentru definirea și implementarea proiectului 

• O gamă largă de date cantitative și calitative 
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http://vimeo.com/40157708 

 

www.f5t4.co.uk/game/ 

 

http://vimeo.com/40157708
http://www.f5t4.co.uk/game/
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Vă mulțumesc pentru atenție! 

office@oer.ro 
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