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En kampanj för mer energi- 
och klimateffektiva fordon i 
Europa

Syfte
Syftet med Clean Drive-kampanjen är att stödja bilförsäljare, biluthyrnings- och leasingföretag och andra verksamheter som rekom-
menderar bilar till kunder för att öka antalet klimateffektiva fordon i Europa. Att delta i Clean Drive projektet ger tillgång till viktiga 
nätverk (Trafikverket, nationella generalagenter, bilhandlarorganisationer, miljöorganisationer m.fl.), med värdefull kompetens och 
erfarenheter från hela Europa, workshops, gemensamma kampanjer, presskontakter etc.

Mål
Clean Drive är ett EU-projekt som finansieras genom programmet “Intelligent Energy for Europe“ där partners från nio EU-länder 
finns representerade: Sverige, Tyskland, Frankrike, Irland, Lettland, Italien, Slovenien, Grekland och Storbritannien.

Genom ökad produktion och försäljning av renare och mer energieffektiva bilar, kan det övergripande EU-målet på 120 g fossil CO2 
per kilometer i genomsnitt från nya sålda bilar uppnås till 2012-2015. 

Clean Drive är ett marknadsföringsprojekt för ökad försäljning av mer energi- och klimateffektiva fordon (miljöbilar). En utveckling 
där ekonomi och miljö går hand i hand!

Arbetsmodell
Clean Drive bygger på en arbetsmodell som provats i ett svenskt pilotprojekt med goda re-
sultat. Den är strukturerad som ett ledningssystem och syftar till att stödja ditt företag att öka 
försäljningen av miljöfordon.

Steg 1: Var är du nu? – Analys av den aktuella situationen för ditt företag 
avseende sålda bilar, andel miljöbilar etc.

Steg 2: Workshop – Planering och utbildning för att möta de framtida mark-
naderna, kundernas behov, ökad marknadsföring av miljöbilar etc.

Steg 3: Marknadsföring – Använd kampanjverktygen (broschyrer, evenemang etc.) för att 
locka nya kunder. 
Nätverkande – utbyte av erfarenheter med andra progressiva företag och aktörer.

Steg 4: Uppföljning och utvärdering – Följ upp verksamheten kontinuerligt. Utvärdera vilka 
förändringar som kan uppnås efter kampanjen?
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Utbildning

The sole responsibility for the content lies with the authors.  It does not represent the opinion of the 
European Communities.  The European Commission is not responsible for any use that may be made 

of the information contained therein.
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