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Σχετικά με εμάς
Το πρόγραμμα City Changer Cargo Bike (CCCB) βασίζεται 
στην απεριόριστη δυνατότητα των ποδηλάτων φορτίου, 
προωθώντας τη χρήση τους από δημόσιους, ιδιωτικούς 
και εμπορικούς χρήστες. Μέσω της υποστήριξης του 
προγράμματος Horizon2020, το CCCB συγκέντρωσε μία 
ομάδα 20 εταίρων από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα και από 
το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Βουλγαρία. Μαθαίνοντας 
από τις καλύτερες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη, η 
πρωτοβουλία αυτή θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
και θα υποστηρίξει την χρήση ποδηλάτων φορτίου και 
τις συναφείς πρωτοβουλίες. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
γίνουμε μάρτυρες συναρπαστικών εξελίξεων, οι οποίες, 
μεταξύ άλλων, θα προσφέρουν πιο βιώσιμες λειτουργίες 
εφοδιαστικής, θα βελτιώσουν τους δημόσιους χώρους, 
θα αφυπνίσουν τους πολίτες και θα μειώσουν την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση.
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Συνοπτική 
παρουσίαση
Αυτός ο οδηγός παρέχει στους εμπόρους λιανικής πώλησης 
ποδηλάτων μια νέα πηγή έμπνευσης και κατανόησης 
της αναπτυσσόμενης αγοράς και των δυνατοτήτων των 
ποδηλάτων φορτίου στις ευρωπαϊκές πόλεις. Με τις νέες 
εξελίξεις στις ευκαιρίες δημόσιας χρηματοδότησης, τις 
καινοτομίες στις μπαταρίες, τις νέες τάσεις στον τρόπο 
ζωής και τη συνεχή βελτίωση των ποδηλατικών υποδομών, 
τώρα είναι η ευκαιρία για τα καταστήματα ποδηλάτων να 
καθιερωθούν ως πρωτοπόροι, ενεργώντας ως παράγοντες 
αλλαγής στις τοπικές κοινότητες. 
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Τι είναι τα ποδήλατα 
φορτίου;

Τα ποδήλατα φορτίου είναι ποδήλατα τα οποία είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για να μεταφέρουν φορτία, βαριά ή ελαφριά, 
μεγάλα ή μικρά. Τα ποδήλατα φορτίου έχουν πολλές μορφές, 
οι οποίες κυμαίνονται από το παραδοσιακό δίτροχο ποδήλατο, 
στα τρίτροχα μοντέλα cargo-trike και σε ειδικά κατασκευασμένα 
τετράτροχα  μοντέλα με ηλεκτρικούς κινητήρες υποβοήθησης 
πεντάλ για συγκεκριμένες εμπορικές ανάγκες. Και ενώ τα 
ποδήλατα φορτίου χρησιμοποιούνται για περισσότερο από 
έναν αιώνα, οι πρόσφατες καινοτομίες σχεδίασης και μπαταρίας 
έχουν καταστήσει τα σύγχρονα μοντέλα πιο αποτελεσματικά και 
προσιτά. Η χωρητικότητα και οι τιμές των ποδηλάτων αυτών 
ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, με τα ελαφρύτερα να κοστίζουν 
από 1.000 έως 2.000 ευρώ, φορτώνοντας έως 80 κιλά, ενώ τα 
βαρύτερα κοστίζουν από 2.000 έως 12.000 ευρώ και μπορούν να 
σηκώσουν και έως 350 κιλά. Τα ποδήλατα αυτά αποτελούν λύση 
για περιβαλλοντικά, υλικοτεχνικά, κυκλοφοριακά και κοινωνικά 
ζητήματα πολλών Ευρωπαϊκών πόλεων, προσφέροντας 
ταυτόχρονα μία νέα αντίληψη στην κινητικότητα, τη μετακίνηση 
και την ποιότητα ζωής.  
Τα ποδήλατα φορτίου είναι διαθέσιμα με παραδοσιακές 
χειροκίνητες αλυσίδες μετάδοσης κίνησης και με ηλεκτρική 
υποβοήθηση. Ενώ και οι δύο επιλογές είναι βιώσιμες, κάθε μία 
έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Με απλά λόγια, 
τα παραδοσιακά χειροκίνητα ποδήλατα με αλυσίδες μετάδοσης 
κίνησης είναι ελαφρύτερα, πιο προσιτά και η συντήρησή τους 
είναι ευκολότερη. Από την άλλη, τα ποδήλατα με ηλεκτρική 
υποβοήθηση μπορούν να αυξήσουν όχι μόνο την ποσότητα του 
μεταφερόμενου φορτίου, αλλά και να καταστήσουν τα ποδήλατα 
φορτίου προσβάσιμα σε ένα ευρύτερο κοινό και σε πολύ 
μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.
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Η αγορά ποδηλάτων 
φορτίου
Την τελευταία δεκαετία, η βιομηχανία και η κοινότητα 
ποδηλάτων φορτίου έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο, 
που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε καινοτομίες στις 
επιλογές ηλεκτρικής υποβοήθησης της μπαταρίας. Οι 
αναφορές σε περιοδικά, τα ντοκιμαντέρ, διεθνή συνέδρια 
και επαγγελματικές οργανώσεις αποτελούν σημάδια της 
αυξανόμενης δημοτικότητας των ποδηλάτων φορτίου. 
Αυτή η άνοδος της δημοτικότητας έχει επίσης τροφοδοτήσει 
την ανάπτυξη της βιομηχανίας με νέα καινοτόμα σχέδια 
που προέρχονται από χώρες όπως η Δανία, η Γαλλία, η 
Ολλανδία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Μάλιστα, στην αγορά 
υπάρχουν πάνω από 40 διαφορετικοί κατασκευαστές 
ποδηλάτων φορτίου, που αντιπροσωπεύουν καταξιωμένα 
εμπορικά σήματα, νεοφυείς εταιρείες (start-up), ακόμη και 
κατασκευαστές αυτοκινήτων με μακρόχρονη παράδοση.

Όσον αφορά τους αριθμούς της αγοράς, η παγκόσμια 
αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων φορτίου αποτιμάτο σε 
352 εκατ. Ευρώ μέχρι τα τέλη του 2018, με προβλεπόμενο 
ετήσιο ρυθμό αύξησης 13,3% μέχρι το 2026, όταν και 
αναμένεται να φθάσει σε αποτιμώμενη συνολική αξία 960 
εκατ. Ευρώ. Η ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται σε μεγάλο 
βαθμό να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη αυτής της 
ανάπτυξης, η οποία εν μέρει ήδη παρατηρείται. Μόνο στη 
Γερμανία πωλήθηκαν 15.000 ηλεκτρικά ποδήλατα φορτίου 
το 2016. Και παρόλο που οι αριθμοί πωλήσεων για το 
2018 δεν είναι ακόμη διαθέσιμοι, ανεπίσημα εκτιμάται ότι 
υπερδιπλασιάστηκαν.
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Το νορβηγικό περιοδικό Cargobike Magazine αναγνωρίζει 
τρεις ευρείες κατηγορίες ποδηλάτων φορτίου για τους 
καθημερινούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρών ποδηλάτων φορτίου, των δικύκλων και των 
τρικύκλων.

Τα μικρά ποδήλατα φορτίου είναι ιδανικά για πελάτες 
που θέλουν να μεταφέρουν μεγαλύτερο φορτίο, αλλά δεν 
νιώθουν άνετα ή απλά δεν θέλουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο 
ποδήλατο. Είναι επίσης εύκολα στο χειρισμό και μπορούν 
να μπουν σε ένα τρένο. Οι κατασκευαστές στην αγορά 
ποδηλάτων Short John περιλαμβάνουν τους: Omnium και 
Velorbis.

Το Δίκυκλο είναι ιδανικό για πελάτες που αναζητούν 
την ταχύτητα και την ευελιξία στις διαδρομές τους, με 
ικανότητα να μεταφέρουν επιβάτες ή φορτίο. Υπάρχει μια 
σειρά από διαμορφώσεις, με ορισμένες που προσφέρουν 
μια γεωμετρία για μεγαλύτερες ταχύτητες, ενώ άλλες 
έχουν πιο ἀνετη καθιστική θέση. Στους δημοφιλείς 
κατασκευαστές δικύκλων ποδηλάτων περιλαμβάνονται οι: 
Bullitt, Omnium, Riese & Müller, Bakfiets και Urban Arrow.

Τα Τρίκυκλα είναι τα μίνιβαν του κόσμου των ποδηλάτων 
φορτίου. Ιδανικά για τη μεταφορά πολλών επιβατών ή 
μεγαλύτερου φορτίου, τα τρίκυκλα χαρακτηρίζονται από 
μια σχετικά βραδύτερη και πιο σταθερή οδήγηση. Είναι 
σταθερά ιδίως όταν οδηγεί κανείς αργά και παρέχουν 
άνετους χώρους στους επιβάτες. Στους δημοφιλείς 
κατασκευαστές τρικύκλων ποδηλάτων περιλαμβάνονται 
οι: Christiania Bikes, Butchers & Bicycles, Babboe, Nihola.
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Ποιος χρησιμοποιεί 
ποδήλατα φορτίου;

Οικογένειες
Τα ποδήλατα φορτίου είναι ιδανικά για την επίλυση 
πολλών καθημερινών αναγκών εφοδιαστικής των αστικών 
οικογενειών. Σε όλη την Ευρώπη, το ποδήλατο φορτίου 
αντικαθιστά τα αυτοκίνητα, ενισχύοντας την έννοια 
της διαβίωσης χωρίς αυτοκίνητο. Με τη δυνατότητα 
μεταφοράς παιδιών, ειδών παντοπωλείου, παιχνιδιών και 
κατοικίδιων (μερικές φορές ταυτόχρονα) με τη δεδομένη 
υψηλή δυνατότητα φόρτωσης, τα ποδήλατα φορτίου 
επαναπροσδιορίζουν τη μεταφορά για τη σύγχρονη 
αστική οικογένεια.  

Πράγματι, μελέτες δείχνουν ότι το 80% όλων των 
ιδιωτικών μετακινήσεων (ψώνια, αναψυχή κλπ.) μπορεί να 
γίνει με ποδήλατο (φορτίου), και αυτό δεν περιλαμβάνει 
καν την καθημερινή μεταφορά των παιδιών, όπου ένα 
ποδήλατο φορτίου αποτελεί μια θαυμάσια εναλλακτική 
αντί ενός δεύτερου οικογενειακού αυτοκινήτου. Στο Όσλο, 
οι οικογένειες έχουν καθιερώσει ποδηλατικές συναντήσεις 
ονόματι Baby Biking Meetup, όπου οι γονείς συναντώνται 
για κοινωνικές διαδρομές μέσα στην πόλη κατά μήκος 
δρόμων αναψυχής και προστατευόμενων υποδομών επί 
των οδών μαζί με τα μικρά παιδιά τους ως επιβάτες στα 
ποδήλατα φορτίου τους.
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Πρωτοβουλίες της κοινότητας
Σχεδιασμένα για να μεταφέρουν ανθρώπους και αγαθά, 
τα ποδήλατα φορτίου έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά στο να 
μεταφέρουν ιδέες. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι κοινοτικές 
ομάδες και οι εθελοντικές οργανώσεις διαπίστωσαν ότι 
τα ποδήλατα φορτίου είναι χρήσιμα εργαλεία για την 
εμπλοκή των πολιτών, τη σύνδεση των γειτόνων και την 
απλή διεκπεραίωση μίας εργασίας, μικρής ή μεγάλης. 
Με περισσότερα από 1.200 τοπικά παραρτήματα σε 
περισσότερες από 40 χώρες, η ποδηλασία χωρίς ηλικία 
έχει χρησιμοποιήσει ποδήλατα-ταξί, μία μορφή ποδηλάτου 
φορτίου για τη διευκόλυνση των σχέσεων μεταξύ γενεών 
με παράλληλη αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των 
ηλικιωμένων.

Επιχειρήσεις
Αντιμέτωποι με τον αυξημένο ανταγωνισμό από το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, πολλοί τοπικοί έμποροι λιανικής 
αναζητούν τρόπους για καλύτερη εξυπηρέτηση και 
σύνδεση με την πελατεία τους. Και για ορισμένους 
εμπόρους λιανικής το ποδήλατο φορτίου υπήρξε 
σημαντικό μέρος αυτής της στροφής. Από την παράδοση 
προϊόντων σε μικρά αναδυόμενα καταστήματα (pop-up 
shops), η ευελιξία του ποδηλάτου φορτίου, οι προοπτικές 
στον τομέα του PR και το χαμηλό κόστος αγοράς το έχουν 
καταστήσει αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Bike and Bloom, ένα 
ανθοπωλείο με έδρα την Κοπεγχάγη που χειρίζεται τις 
παραδόσεις και τις πωλήσεις με ποδήλατα φορτίου.
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Γιατί τώρα;
Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι παγκόσμιες τάσεις στην 
αστική ζωή μας έχουν οδηγήσει σε ένα σημείο όπου το 
ποδήλατο φορτίου είναι απαραίτητο για να καλύψει 
πολλές από τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
των πόλεων. Οι οικονομικά προσιτές και αποδοτικές 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν διευρύνει την αγορά 
των δυνητικών χρηστών ποδηλάτων φορτίου.

Εν τω μεταξύ, η αυξανόμενη ανταπόκριση των πόλεων για την 
αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη μείωση 
των εκπομπών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής έχει αρχίσει να βελτιώνει την 
πρόσβαση στα ποδήλατα ως καθημερινό μέσο μεταφοράς 
(αν και με αργούς ρυθμούς). Τα αναπτυσσόμενα δίκτυα 
ειδικών ποδηλατοδρόμων συμβάλλουν στην εξοικείωση 
όλων των γενεών με το ποδήλατο ως καθημερινό τρόπο 
μεταφοράς, διευκολύνοντας τη ζωή χωρίς την κατοχή 
αυτοκινήτου. Αυτός ο συνδυασμός έχει δημιουργήσει 
αυξανόμενες προοπτικές για τα ποδήλατα φορτίου, ιδίως 
σε οικογένειες με μικρά παιδιά, μικρές επιχειρήσεις και 
τοπικές πρωτοβουλίες.

Με αυτή τη συνδυασμένη κινητικότητα, τώρα είναι η 
ευκαιρία για τα καταστήματα ποδηλάτων να καθιερωθούν 
ως πρωτοπόροι, ενεργώντας ως παράγοντες αλλαγής στις 
τοπικές τους κοινότητες.



2120

Σημεία πώλησης
Οικονομικά προσιτά
Από τη μεταφορά των παιδιών μέσα στην πόλη μέχρι τη 
μεταφορά επίπλων, το ποδήλατο φορτίου ξεκλειδώνει 
μια ολόκληρη σειρά νέων διαδρομών που κατά τα άλλα 
γίνονται πιο άνετα με ΙΧ. Έτσι, ενώ είναι σχετικά ακριβό σε 
σύγκριση με ένα συμβατικό ποδήλατο, οι πελάτες μπορούν 
να ελαττώσουν τόσο τις αρχικές όσο και τις λειτουργικές 
δαπάνες μειώνοντας την εξάρτησή τους από το ΙΧ, ειδικά για 
τις καθημερινές διαδρομές στην πόλη. Επιπλέον, τα ποιοτικά 
ποδήλατα φορτίου έχουν την τάση να διατηρούν την αξία 
τους για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, καθιστώντας 
την μεταπώληση μια αξιόπιστη επιλογή, όταν έρθει η ώρα.

Γρήγορα και αξιόπιστα
Τα ποδήλατα φορτίου έχουν την ίδια αξιοπιστία με τα 
συμβατικά ποδήλατα, είναι αξιόπιστα σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες και τις συνθήκες κυκλοφορίας. Αλλά επίσης, με 
τα ποδήλατα φορτίου οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε περιοχές που μπορεί να είναι δύσκολα 
προσβάσιμες, στην καλύτερη περίπτωση, για αυτοκίνητα, 
βανάκια ή φορτηγά. Επιπρόσθετα, οι χρήστες ποδηλάτων 
φορτίου μπορεί να έχουν πρόσβαση σε ποδηλατικές 
υποδομές εκτός δρόμου, αποκτώντας εναλλακτικές 
επιλογές όταν η προσβασιμότητα αποτελεί πρόβλημα.

Άνεση και ευκολία
Η σταθερότητα ενός τρικύκλου ποδηλάτου φορτίου το 
καθιστά ανέλπιστα άνετο και σταθερό στην οδήγηση. 
Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε τα πόδια σας από τα 
πεντάλ ενώ σταματάτε σε κόκκινο φανάρι! Επιπλέον, το 
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μεγαλύτερο μέγεθος βοηθά τους χρήστες των ποδηλάτων 
φορτίου να γίνουν πιο ορατοί στην κυκλοφορία. Μόλις 
φτάσετε στον προορισμό σας, η ευκολία και η απλότητα 
του παρκαρίσματος ενός ποδηλάτου φορτίου καθιστά 
το παρκάρισμα αυτοκινήτου μια μακρινή ανάμνηση. Η 
ευκολία της μεταφοράς φίλων, οικογένειας, επίπλων, 
ειδών παντοπωλείου ή/και εξοπλισμού εργασίας κάνει το 
ποδήλατο φορτίου ένα απαραίτητο εργαλείο. Τα ποδήλατα 
φορτίου ενώ αρχικά αποτελούν απλώς μια διευκόλυνση, 
καθίστανται γρήγορα μια αναγκαιότητα.

Φιλικά προς το περιβάλλον
Είναι αυτονόητο ότι τα ποδήλατα φορτίου είναι μια 
εξαιρετικά πράσινη εναλλακτική λύση απέναντι στο ΙΧ, το 
βανάκι ή το φορτηγό. Για τις νέες οικογένειες που θέλουν 
να αφήσουν το αυτοκίνητο ή να διατηρήσουν έναν τρόπο 
ζωής χωρίς αυτοκίνητο, ενώ εξισορροπούν τις απαιτήσεις 
του ρόλου των γονιών, το ποδήλατο φορτίου προσφέρει 
την τέλεια λύση για τη διατήρηση ενός τρόπου ζωής χωρίς 
αυτοκίνητο. Για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, 
τα ποδήλατα φορτίου ταιριάζουν ιδανικά στις πολιτικές 
ΕΚΕ (εταιρική κοινωνική ευθύνη), όπου τα πράσινα 
διαπιστευτήρια αποτελούν σημαντικό παράγοντα αγοράς.

Διασκεδαστικά
Είτε πρόκειται για χαμογελαστά πρόσωπα παιδιών που 
κάθονται στο μπροστινό μέρος ενός τρίκυκλου ποδηλάτου 
φορτίου είτε για φίλους που τους πάτε στο σπίτι μετά από 
μια βραδινή έξοδο, μόνο και μόνο η εικόνα των ανθρώπων 
που απολαμβάνουν ποδήλατα φορτίου μπορεί να δώσει 
ώθηση στις πωλήσεις τους. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 
τρέιλερ ποδηλάτων, τα ποδήλατα φορτίου φορτωμένα στο 
μπροστινό μέρος δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για 
κοινωνική αλληλεπίδραση και απόλαυση μεταξύ επιβάτη και 
οδηγού. Με τα ποδήλατα φορτίου το παλιό κλισέ ακούγεται 
αληθινό: σημασία έχει το ταξίδι, όχι ο προορισμός.
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στιβαρά και ηλεκτρικά υποβοηθούμενα μοντέλα, τα 
προσόντα για πρόσθετη εξειδικευμένη συντήρηση είναι 
καθοριστικής σημασίας. Οι κατασκευαστές ποδηλάτων 
φορτίου έχουν αναδείξει επανειλημμένα τη σημασία της 
πιστοποίησης των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για 
συστήματα ηλεκτρικής υποβοήθησης (π.χ. πιστοποίηση 
αντιπροσώπων της Shimano ή Bosch eBike) και την 
εξειδίκευση στην αποστράγγιση υδραυλικών συστημάτων 
πέδησης.

Οι δοκιμαστικές διαδρομές αποτελούν κλειδί
Λόγω του μεγέθους των επενδύσεων και των επιπτώσεων 
στις καθημερινές εργασίες, οι δοκιμαστικές διαδρομές 
(test drives) είναι μια σημαντική πτυχή της εμπειρίας των 
πελατών. Η παροχή δοκιμαστικού ποδηλάτου φορτίου 
στους πιθανούς πελάτες για test drive τούς επιτρέπει να 
κατανοήσουν καλά το πώς αποδίδουν τα ποδήλατα σε μια 
σειρά από καταστάσεις. Για πιο εκτεταμένα test drives, ένας 
όλο και αυξανόμενος αριθμός πόλεων έχει δημιουργήσει 
με επιτυχία τις λεγόμενες «βιβλιοθήκες ποδηλάτων», 
όπου οι κάτοικοι μπορούν να δοκιμάσουν ποδήλατα 
όλων των μορφών και μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων 
των ποδηλάτων φορτίου. Η συνεργασία ή/και η 
υποστήριξη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας μπορεί να είναι 
μια αποτελεσματική προσέγγιση για την ενημέρωση 
δυνητικών πελατών.

Η ποιότητα είναι το κλειδί
Όπως και με οποιαδήποτε επένδυση που αναμένεται να 
δημιουργήσει υπεραξία μετά από χρόνια, η ποιότητα είναι 
καθοριστική. Γενικά, οι κατασκευαστές που ειδικεύονται σε 
ποδήλατα φορτίου, τα οποία αποτελούν το κύριο προϊόν 
τους, δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο σχεδιασμό και την 
ποιότητα. Ενδεικτικά, μπορείτε να αναζητήσετε μάρκες που 
έχουν σημειώσει επιτυχία στα μεγάλα έθνη ποδηλάτων 
φορτίου, στην Ολλανδία και τη Δανία, όπου μια πιο ώριμη 
αγορά ποδηλάτων φορτίου προσδίδει μεγάλη αξία στην 
ποιότητα και τη φήμη.

Η οικονομική στήριξη είναι δυνατή
Ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 
εφαρμόζουν προγράμματα επιδοτήσεων για να 
διευκολύνουν τόσο τους ιδιώτες χρήστες όσο και τις 
επιχειρήσεις να επενδύουν σε νέα ποδήλατα φορτίου. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία, για παράδειγμα, οι 
εθνικές κυβερνήσεις ανακοίνωσαν προγράμματα παροχής 
κινήτρων επιδοτώντας το 20% και 25%, αντίστοιχα, 
της τιμής αγοράς ποδηλάτων για κάθε καινούργιο 
ηλεκτροκίνητο ποδήλατο φορτίου. Παρόμοια οικονομικά 
κίνητρα έχουν εφαρμοστεί στην Αυστρία, τη Νορβηγία και 

τη Γαλλία.

Απαιτήσεις για συνεχή συντήρηση
Όπως και με κάθε ποδήλατο (ή άλλο 
όχημα), τα ποδήλατα φορτίου απαιτούν 
τακτική συντήρηση. Ωστόσο, στα πιο 

Καλό να γνωρίζετε
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government/news/ Feb. 14, 2019.
4 Cykelfrämjandet. (2017). Vi Välkomnar elcykelpremie. Accessed 

via cykelframjandet.se Feb. 14, 2019

πόλεις πιο φιλικές προς το ποδήλατο, προβάλλοντας 
τις δυνατότητες του ποδηλάτου για την εκτέλεση 
καθημερινών εργασιών. Ανεπίσημα, πολλά καταστήματα 
ποδηλάτων που διαθέτουν ποδήλατα φορτίου λένε ότι 
αποτελούν καλούς παράγοντες «προσέλκυσης» και σημείο 
συζήτησης, προσελκύοντας ένα μεγαλύτερο φάσμα 
περίεργων πελατών.

Αξεσουάρ!
Δεδομένης της ευελιξίας των ποδηλάτων φορτίου, 
υπάρχουν άπειροι τρόποι προσαρμογής των ποδηλάτων 
για να ταιριάζουν στις ανάγκες των πελατών. Μάλιστα, έχει 
εμφανιστεί μια αναπτυσσόμενη παράλληλη βιομηχανία 
αξεσουάρ ποδηλάτων φορτίου, για να εξυπηρετήσει 
συγκεκριμένα μοντέλα. Τα πάντα, από τιμόνια μέχρι 
καλύμματα βροχής, μονάδες ψύξης μέχρι συσκευές 
εντοπισμού, διατίθενται από τρίτους προμηθευτές.

Απειλή κλοπής
Τα ποδήλατα φορτίου έχουν την τάση να διατηρούν την 
αξία τους καθ᾽ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, διατηρώντας 
υψηλή αξία μεταπώλησης. Από τη μία πλευρά, αυτό είναι 
μια σπουδαία είδηση   για τους πιθανούς αγοραστές, καθώς 
οι επενδύσεις τους διατηρούν την αξία τους. Από την άλλη 
πλευρά, αυτό καθιστά τα ποδήλατα φορτίου στόχο για 
τους κλέφτες. Ως εκ τούτου, οι πελάτες ενθαρρύνονται 
να αγοράσουν επιπλέον ασφάλιση μαζί με τις κλειδαριές 
ασφαλείας. Μερικοί κατασκευαστές ποδηλάτων φορτίου 
πειραματίζονται με ενσωματωμένες συσκευές εντοπισμού 
GPS, αν και αυτό βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Ο επιπλέον χώρος αξίζει τον κόπο
Είναι αυτονόητο ότι τα ποδήλατα φορτίου, ειδικά τα 
μοντέλα τριών και τεσσάρων τροχών, καταλαμβάνουν 
επιπλέον χώρο στην έκθεση. Αλλά μην σας πτοεί αυτό! Τα 
ποδήλατα φορτίου είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα 
ποδήλατο, αποτελούν μέρος της εξίσωσης που πιέζει για 
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Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και 
κατασκευαστές
Όλο και περισσότερες εταιρείες ποδηλάτων φορτίου 
βρίσκουν νέες αγορές στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. 
Ενώ μερικές συναλλάσσονται απευθείας με τους εμπόρους 
λιανικής, άλλες διανέμονται βάσει συμφωνιών με κεντρικούς 
διανομείς. Αφού εξερευνήσετε τις δυνατότητες διανομής 
στην περιοχή σας, απευθυνθείτε σε πιθανούς προμηθευτές 
για να ξεκινήσετε. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Εμπορευματικών Μεταφορών με Ποδήλατο (ECLF) όσο 
και η Cycling Industries Europe (CIE) αποτελούν σημαντικές 
πηγές για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες και να 
επεκτείνετε το δίκτυό σας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση
Η συζήτηση γύρω από τα ποδήλατα φορτίου έχει 
προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε διαδικτυακά 
φόρουμ. Η συμμετοχή σε υπάρχοντα τοπικά φόρουμ μπορεί 
να βοηθήσει τους εμπόρους λιανικής να κατανοήσουν τις 
τοπικές ανάγκες και προτιμήσεις για ποδήλατα φορτίου. Αν 
δεν φαίνεται να υπάρχουν φόρουμ, ξεκινήστε ένα!

Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις που αφορούν ποδήλατα φορτίου, είτε διεθνείς 
είτε τοπικές, γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, ειδικά στην 
Ευρώπη. Τα φεστιβάλ ποδηλάτων φορτίου στην Πολωνία, 
το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο προσελκύουν ένα ευρύ 
φάσμα υποστηρικτών, κατασκευαστών, καταναλωτών 
και επιχειρήσεων που έχουν την ίδια νοοτροπία. Σε τοπικό 
επίπεδο, οι υποστηρικτές και οι παθιασμένες κοινότητες 
ποδηλάτων φορτίου διοργανώνουν αγώνες ποδηλάτων 
φορτίου για άτομα όλων των δεξιοτήτων. Αυτές οι εκδηλώσεις 
svajerløb (μια δανική παράδοση που χρονολογείται από 
τη δεκαετία του 1930) είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος 
παρουσίασης των δυνατοτήτων των ποδηλάτων φορτίου.

Τι να κάνετε
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Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του 
συντάκτη και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και 
Δικτύων (INEA) δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει.
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