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1. Úvod
Na rok 2015 bola naplánovaná kompletná migrácia a prerábka webovej stránky po všetkých aspektoch.
Pred jej realizáciou nebolo možné presne odhadnúť náklady, ktoré mali byť na projekt vynaložené. A
tak klub musel opäť plánovať sezónu bez garantovaných finančných zdrojov a spoliehať sa na členské
príspevky a podporu partnerov. Audi Slovensko, generálny partner klubu avizoval rámcovu finančnú
podporu vybraných podujatí. Podpora zo strany materskej organizácie Audi Club International sľúbená
nebola.
2. Prehľad:
Počet registrovaných členov k 12/2015:
		
Počet nových členov (v r. 2015):		
		
Počet aktívnych členov (12/2015):
		
(členovia s uhradeným členským poplatkom)
Počet celoslovenský akcií a zrazov (v r. 2015): 		
				
3. Celkový prehľad

1 306
342
535
8

Audi Club International Slovensko výrazne prevýšil ciele stanovené pre rok 2015 v náraste členskej základne.
Veľmi pozitívne čísla vykazuje aj retencia členov a záujem o klubové komunikačné kanály, čo je výsledkom
automatizácie registračných a administratívnych procesov.
Z hľadiska financovania klub vynaložil značné prostriedky na prerábku webovej stránky a vývoj aplikácie
určenej pre manažment a administráciu registrácií. V minulosti bola webová stránka vyvinutá a upravovaná
svojpomocne. Rozsiahly projekt kompletnej prestavby webu s prechodom na novú CMS platformu si vyžiadal
angažovanie dodávateľskej firmy. Aj keď sa vývoj a testovanie webu časovo nečakane natiahli, ku koncu októbra 2015 bol web funkčný. Finančnú stránku klubu okrem členských poplatkov a 2% z daní podporili aj
príspevky partnerov a intenzívnejšia podpora importéra Audi Slovensko. Sieť partnerov doplnili 3 subjekty,
spoluprácu neukončil žiaden z partnerov. Potenciál využitia komunikačných kanálov partnermi však nebol
vyčerpaný a v roku 2016 bude potrebné publikovať viac obsahu a informácií zo strany partnerov.
Kalendár klubových podujatí bol formovaný postupne, no s dostatočným časovým posunom. Akcie naplnili
kvalitatívne i kvantitatívne očakávania. Okrem 7 väčších klub zorganizoval desiatky menších lokálnych akcií.
Zástupcovia klubu reprezentovali ACIS na stretnutí prezidentov ACI v Ingolstadte. Prezentácia ACIS patrila
medzi najkvalitnejšie a ACIS sa začal ihneď angažovať vo formovaní celosvetovej stratégie materskej organizácie, ktorá bude aktualizovaná prezidentmi oficiálnych klubov v priebehu roka 2016. ACIS svojou aktivitou a výstupmi patrí medzi najaktívnejšie oficiálny kluby na Svete.
Medzi neúspechy roka 2015 je opäť nutné zaradiť pokračujúcu neschopnosť nadviazať bližšiu spoluprácu
s oficiálnymi predajcami Audi na Slovensku. Podpora zo strany materskej organizácie Audi Club International v Nemecku nenaplnila očakávania. Predĺženie a neúplnosť prerábky webovej stránky neumožnili plné
využitie komunikačného potenciálu, čo ostáva záväzkom do nového roka.
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4. Kľúčové projekty
Nová webová stránka
Prestavba webovej stránky bola mimoriadne
náročná, no nevyhnutná. Z hľadiska klubovej
administratívy sa podarilo doplniť funkcionalitu
manažmentu databázy, ktorá výrazne uľahčuje
manažment registrácií. Funkcionalitu tohto
systému budeme ďalej dopĺňať, odstraňovať
technické nedostatky a pilovať k podobe, ktorá
ušetrí čas a zefektívni administráciu. Najväčšie
problémy súvisiace s prechodom na inú platformu vznikli pri migrácii diskusného fóra. Podarilo sa nám zmigrovať väčšinu príspevkov,
niektoré z príloh neboli správne prelinkované,
no ostali zachované v záložnej „starej verzii“
stránky a je teda možné ich nájsť.
Azda najväčšia zmena súvisí s manažmentom
užívateľov stránky, kde bola funkcionalita do
značnej miery vymedzená len pre členov klubu.
Okamžitým následkom tohto kroku bolo markantné a očakávané zníženie príspevkov na diskusnom fóre, ktoré bolo najnavštevovanejšou
sekciou stránky. Zároveň tento krok ukázal, do
akej miery bolo fórum využívané členmi klubu. Zámerom a účelom týchto opatrení bolo
a je: sústrediť a nasmerovať všetku podporu
smerom k členom klubu, vytvoriť priestor pre
výhradnú komunikáciu medzi členmi klubu a
zamedziť „čierny“ obchod a komerčnú inzerciu,
ku ktorým bolo verejné diskusné fórum často
zneužívané. V ďalších krokoch by v rámci diskusného fóra mal byť k dispozícii autorizovaný poradca i už osvedčení „kluboví“ servismani, ktorí
sa na položené otázky pokúsia odpovedať s istotou, že radia členom klubu. V rámci klubových
diskusií zvyklo často zaznieť „ja už budem radiť
a odpovedať na otázky len klubákom“. Presne
tu vzniká priestor na to, aby sme pokračovali v
budovaní fóra vlastnými silami.
Klubová stránka bude postupne dopĺňaná o
ďalšiu funkcionalitu i obsah. Okrem cenenej
spätnej väzby budú pri jej ďalšom rozvíjaní
pomáhať aj zavedené analytické nástroje
prinášajúca exaktné čísla a výstupy.
Dáta z klubovej stránky sú zároveň zdrojom pre
klubovú mobilnú aplikáciu, ktorá prešla taktiež
redizajnom (verzia iOS 12/2015, Android
01/2016).
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5. Podujatia
Zimný zraz
Kysuce, 6. - 8. 2.
V roku 2015 bol Zimný zraz vďaka termínu
oslavou 2. narodenín Audi Club International Slovensko. Okrem slávnostnej torty sme
narodeniny oslávili ohňostrojom. Dočkali sme
sa aj snehovej nádielky a tak sme opäť zažili
biely Zimný zraz.

kliknutím spustíte galériu

Karting day (motokáry)
Bratislava, 18. 4., Svit 19. 4.
V roku 2015 sa Karting day konal opäť vo Svite
a v Bratislave, v ktorej sme vyskúšali novú halu
a motokáry poháňané elektromotormi. Akcia zaznamenala početné zastúpenie najmä v
Bratislave, akcia pod Tatrami až taká úspešná
nebola.

kliknutím spustíte galériu

Le Mans Karting
Bratislava, 13. 6.
Úspech Karting day v novej hale v Bratislave
podnietil organizáciu pilotného projektu pod
názvom Le Mans Karting. V rámci motokárových
pretekov v ňom po vzore pretekov 24h Le mans
súťažili 3-členné tímy štartujúce tradičným historickým spôsobom. Participácia partnerov a
skvelé prostredie novej haly podujatie vypredali
a akcia sa dočkala veľmi pozitívnych ohlasov.

kliknutím spustíte galériu
kliknutím spustíte video

ART - Audi Club Rally Tour
Chorvátsky Grob, 19. - 21. 6.
Ďalší ročník obľúbenej akcie sa konal v tesnej
blízkosti hlavného mesta v okolí Pezinskej Baby,
čo prinieslo opäť hojnú účasť najmä komunity
sústredenej v západnej časti Slovenska. Overený formát akcie znamenal už tradične úspech.
Cieľová tajnička však avizuje premiérové presunutie miesta konania akcie na východ Slovenska.

kliknutím spustíte galériu
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German Cars Meeting
Slovakia Ring, 26. 7.
Klub Audi sa po dlhšom čase opäť predstavil
na externej akcii. Tá mala byť akýmsi testom či
prieskumom záujmu členov klubu o pretekanie
v prostredí profesionálneho okruhu. Akcia bola
po organizačnej stránke zvĺadnutá dobre, no z
celkového počtu zúčastnených Audiňákov sa aktívnych pretekov zúčastnila len malá skupinka.
Vzhľadom na nízku organizačnú náročnosť akcia splnila účel a môže byť hodnotená úspešne.

kliknutím spustíte galériu

7. Oficiálny zraz 18. - 20. 9.
Liptovský Mikuláš, 18. - 20. 9.
7. oficiálny zraz klubu sa konal v prostredí
Holiday Village rezortu Tatralandia. Vzhľadom
na prudký nárast členskej základne a otázny
počet účastníkov bol vybraný priestor s vysokou kapacitnou flexibilitou. Atrakcie v podobe
lietanie na helikoptére či plavba loďou akciu
spestrili. Nevýhodou rezortu bola priestorová
rozdrobenosť členov v rámci areálu.

kliknutím spustíte galériu
kliknutím spustíte video

Stretnutie prezidentov oficiálnych klubov
Ingolstadt, 30. - 31. 10.
Zástupcovia ACI Slovensko boli prvý krát pozvaní na stretnutie zástupcov oficiálnych klubov
Audi organizované materskou organizáciou
a Audi Tradition v Ingolstadte. ACI Slovensko patrí medzi najaktívnejšie oficiálne kluby
Audi na Svete a svojou účasťou i následnou
angažovanosťou participuje na formovaní celosvetovej stratégie klubu.

kliknutím spustíte galériu

Driving Skills
Driving Academy, 14. 11.
Ďalší ročník obľúbenej školy bezpečnej jazdy
s názvom Driving Skills sa už tradične konal v
Orechovej Potôni a zúčastnilo sa ho 20 posádok. Niekoľko ročníkov Driving Skills pripravili dostatočne širokú základňu absolventov
základného kurzu a tak sa v roku 2016 môžeme
tešiť na kurz s pokročilým stupňom obtiažnosti.

kliknutím spustíte galériu
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6. Ciele pre rok 2016
Rozšírenie funkcionality stránky, databázy a dokončenie redizajnu mobilenj aplikácie
Nová webová stránka i aplikácia na manažment registrácií vyžadujú doplnenie funkcionality,
odstránenie nedostatkov a vyladenie všetkých procesov. Na rok 2016 je naplánovaných hneď
niekoľko úprav s dôrazom na celkové doladenie 100% funkčnosti webu a databázy v závislosti
od finančného rozpočtu. Zároveň je potrebné dokončiť verziu mobilnej aplikácie pre operačný
systém Android.
Dôraz na retenciu členov a pokračujúci rast klubovej základne
Retencia a akvizícia členov ostáva jednou z priorít aj pre sezónu 2016. Sústredením všetkých
klubových aktivít na podporu členov klubu plánuje klub nielen prilákať nových, no hlavne udržať
existujúcich členov.
Užšia spolupráca s importérom
Audi Slovensko prisľúbilo klubu rámcovú finančnú podporu podujatí. Zároveň je v spolupráci s
importérom pripravovaný projekt angažovania členov klubu vo významnej predvádzacej aktivite Audi Slovensko.
Udržanie stabilného finančného zázemia
Prestavba webovej stránky a jej ďalšie úpravy sú vykonávané externým dodávateľom, čo si
vyžiada ďalšie priame finančné náklady. Preto bude mimoriadne dôležité správne naplánovať
rozpočty jednotlivých akcií. Finančné zázemie klubu je vďaka vytvoreným rezervám stabilné a
klub má dostatok prostriedkov pre podporu systematického rastu.
Organizácia podujatí na vysokej úrovni
Dlhoročné know-how o organizovaní masových akcií významne ovyplvňuje tvorbu kalendára
podujatí. Výber dátumu, situovanie akcií, finančná nákladnosť a efektivita, zásah a výstupy,
kvalita a zámer - to všetko hrá dôležitú rolu pri plánovaní sezóny. Klub využije historické skúsenosti a okrem kľúčových bodov kalendára plánuje aj menšie obmeny a novinky.
Vyššia aktivita v online komunikácii
Popularita online súťaží a aktivít neustále rastie a tak klub podporí sledovanosť svojich
komunikačných kanálov rôznymi súťažami a anketami so symbolickými odmenami.
Audi and Coffee - koncept lokálnych stretnutí
Koncom roka 2015 predstavil klub v zahraničí úspešný koncept lokálnych stretnutí pre členov i
nečlenov klubu. Lokálne akcie zamerané na pohodové stretnutia fanúšikov Audi pri šálke kávy
vo vopred a spoločne stanovený na čas na rôznych miestach Slovenska má za úlohu stmeliť
lokálne komunity a prostredníctvom pozitívnych referencií prilákať do klubu nečlenov, ktorí sa
zatiaľ k registrácii neodhodlali.
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