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Bybiler og Blodbank i nyt samarbejde
Et nyt samarbejde mellem Region Hovedstadens GivBlod og det Københavnsbaserede GreenMobility bygger på
tesen om, at bloddonorer er socialt bevidste.
En ny kampagne fra GivBlod og GreenMobility skal gøre det nemt for bloddonorer at komme til Blodbanken og
samtidig tiltrække nye donorer. En stor bloddråbe på ti af GreenMobilitys Bybiler skal minde Københavnerne
om muligheden for at melde sig som bloddonor, når delebilerne kommer rundt i hele byen fra d. 22. januar.
Samtidig får alle eksisterende bloddonorer adgang til en GreenMobility promokode der giver 30 min gratis
kørsel, så de kan komme godt og bæredygtigt afsted til årets første tapning.
”Vi er meget begejstrede for samarbejdet med GivBlod, hvis arbejde er yderst vigtigt for hospitalerne. Vi håber,
at samarbejdet kan få flere til at melde sig som donorer og selvfølgelig, at de eksisterende donorer lader bilen
stå hjemme og tager en Bybil til deres tappested i stedet” siger Michelle Barosin, kommunikationsansvarlig
GreenMobility.
Alle faste tappesteder i Københavnsområdet er tilgængelige med en af GreenMobilitys 400 elektriske Bybiler.
Også Herlev og Hvidovre, der ellers er udenfor operationszonen, hvor der er oprettet såkaldte satellitzoner ved
begge. Alle GreenMobilitys biler er elektriske og man kører derfor CO2 neutralt.
”Blodddonorer er socialt bevidste, og vægter fællesskab og samfundsansvar højt. Derfor tror vi også, at vores
bloddonorer kunne have en interesse i at tage imod tilbuddet om at afprøve et koncept som GreenMobility,
hvor man skåner lokalmiljøet ved at køre elbil” siger Merle Wiborg Romose, kommunikationskonsulent hos
GivBlod.
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Kampagnen løber fra d. 22. januar og 4 uger frem.
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Om GreenMobility
GreenMobility A/S er en dansk udbyder af elektriske dele-bybiler. I dag opererer GreenMobility 400 Bybiler i
Københavnsområdet og tilbyder enkel, fleksibel og bæredygtig transport. Bybilerne lokaliseres, bookes og låses op med
Din Bybil app’en. Man betaler kun for den tid man bruger bilen, og efterlader den ved ens destination inden for Zonen,
hvor den næste bruger kan leje den. Det er GreenMobilitys ambition at være blandt Europas førende udbydere på det
hastigt voksende marked for bybiler med tilstedeværelse i flere europæiske byer i nær fremtid. GreenMobility er noteret
på Nasdaq First North i København.
GreenMobility ordbog
Zonen: operationsområdet, der dækker København, Frederiksberg og Gentofte Kommune samt separate
områder (Satellitzoner) ved bl.a. Kastrup Lufthavn, Herlev og Hvidovre Hospital, DTU og Rødovre Centrum.
Satellitzone: område uden for Zonen, hvor det er muligt at starte og afslutte sin tur.
Hotspot: parkeringspladser reserveret til parkering af GreenMobilitys Bybiler. Her kan man ofte også finde en
ledig Bybil.
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