Vše pro řidiče.cz
Naším cílem je vytvořit portál, který konečně osloví cílovou
skupinu „řidičů“ komplexně a nabídne jim veškeré informace,
služby a přístup k nim na jednom místě. Jeho působnost bude na
celém území České republiky, bude zde možné zajistit si výuku a
výcvik v autoškole k získání řidičského oprávnění, zajistit si
referentská školení, či výuku k získání průkazu profesní
způsobilosti a jejich prolongaci, zajištění přezkoušení k vrácení
řidičského oprávnění, nebo zvyšování řidičské kondice
prostřednictvím kondičních jízd. Je důležité upozornit na to, že
se nejedná o slevový portál! Chceme vytvořit místo, na němž si
každý řidič najde fundovanou odpověď na svou otázku. Budou
zde k dispozici vždy aktuální právní normy týkající se řidičské
problematiky, možnost online spojení s operátorem, čí přímé
tel. kontakty pro okamžitou zpětnou vazbu, protože mnohdy i
drobná rada ve správný okamžik, může znamenat velkou pomoc.
Zároveň budeme nabízet odbornou pomoc ve správním řízení, či v běžném jednání s úřady.
Hodláme zde podávat objektivní a odborné informace o subjektech nabízejících své služby na našem
portále. Chtěli bychom vytvořit přirozené konkurenční prostředí, kde nebude hlavním nástrojem
moci a útoku na zákazníka cena, ale kvalita a úroveň poskytnuté služby!
Rádi bychom, aby si veřejnost konečně uvědomila, že zde nejde o nákup potvrzení, či razítka, ale že
investuje do zvýšení své řidičské kvalifikace, která se jí v ten pravý okamžik na silnici mnohokrát vrátí.
Chceme dát zákazníkovi prostor k vytvoření si uceleného názoru a možnost rozhodnout se podle
jiných faktorů, než je jen cena.
Náš portál nabídne prostor pouze těm autoškolám, které mají skutečné zázemí vhodné pro výuku a
výcvik a snahu poskytovat své služby na profesionální úrovni, těm, jejichž zájmem je naplnění učební
osnovy a zodpovědná příprava žadatelů k závěrečným zkouškám.
Ve vývoji je také sekce zaměřená na osoby s tělesným postižením, kde chceme těmto lidem dát k
dispozici na jednom místě to, co si musí doposud obstarávat složitým vyhledáváním a telefonováním.
Prostoru k další problematice spojené s řidiči, kterou bude možné obsáhnout na našem webu je
skutečně mnoho.
Naším cílem je vybudovat stabilní značku a bod zakotvený v podvědomí široké veřejnosti. Toho
hodláme dosáhnout pomocí kampaně, která k tomu využije veškeré možnosti současné reklamy. To
vše pochopitelně založeno na cílevědomé a svědomité práci našeho týmu.
Děkujeme za Váš čas strávený nad tímto sdělením,
tým portálu www.vseproridice.cz

