
 
ZARZĄDZANIE POPYTEM CLERMONT-FERRAND  

FRANCJA 
 
 
Zarządzanie popytem w konsumpcji energii przez odbiorców komunalnych: kampania promocyjna 
energooszczędnych żarówek. 
 
Grupy docelowe  
- Lokalni konsumenci 
 

Sektor  
- Budownictwo (w tym komunalne) 
 

Zakres  
- DSM (Zarządzanie stroną popytową) 
- Wyposażenie / Urządzenia  
- Informacja 

 
 
Analiza  
 
Prezentacja najważniejszych celów i partnerów 
Najważniejszym celem kampanii promocyjnej było poinformowanie konsumentów 
indywidualnych mieszkających w regionie Clermont-Ferrand o zaletach energooszczędnych 
żarówek. Żarówki te pracują od 8 do 10 razy dłużej niż żarówki konwencjonalne i zużywają od 4 
do 5 razy mniej energii. Niestety mają jedną wadę: dość wysoką cenę - na zwykłych rynkach zbytu 
(supermarketach, centrach DIY) ich cena detaliczna wynosząca około 15 € jest wygórowana. 
PHILIPS przyłączył się do projektu i jako część kampanii promocyjnej zaoferował specjalną zniżkę 
wynoszącą 4,25 € w przypadku żarówki 14W i 5,85 € w przypadku żarówki 18W. Do projektu 
została włączona również lokalna sieć dystrybucji PHILIPS'a a także duża część supermarketów i 
centrów DIY sprzedających energooszczędne żarówki PHILIPS'a. Partnerzy zaangażowani w 
projekt ustalili, iż kampania powinna mieć duży wymiar społeczny, pozwalając najmniej 
zamożnym gospodarstwom 
domowym na skorzystanie z 
żarówek i znaczne zmniejszenie 
zużycia energii. Żarówki zostały 
rozdystrybuowane za darmo 
pośród gospodarstw domowych 
otrzymujących dopłaty socjalne 
do rachunków za energię. 
Niektóre władze lokalne zostały 
poproszone o poniesienie 
kosztów związanych z 
żarówkami i ich dystrybucją do 
gospodarstw domowych 
korzystających ze wsparcia 
opieki społecznej i organizacji 
socjalnych.  
 
Sieci dystrybucji oraz promocja 
Partnerzy biorący udział w projekcie zgodzili się również na dużą kampanię informacyjną. Do 
najważniejszych działań prowadzonych w ramach masowej kampanii medialnej należały wzmianki 
w TV, radiu i czasopismach, reklamy w miastach, autobusach oraz prasie. W tym samym czasie 
przygotowano również plakaty, ulotki informacyjne dla Związku Budownictwa Komunalnego, 
partnerów ADUHME, informacje dla sąsiedzkich stowarzyszeń, związków konsumentów i 
pracodawców, artykuły w prasie lokalnej będące wynikiem konferencji prasowej zorganizowanej 



na rozpoczęcie projektu. Energooszczędne żarówki zostały rozdystrybuowane za pośrednictwem 
sieci partnerów w czasie trwania dobrze przygotowanej kampanii trwającej od 2 do 30 listopada 
1999 roku. Promocja w punktach sprzedały była również przeprowadzona w cztery niedziele w 
czasie trwania kampanii.  
 
 
Rachunek zysków i strat  
 
Koszt projektu wyniósł 62 000 €, z czego 33 % było pokryte przez ADEME, 49 % przez EDF-GDF 
SERVICES z regionu Clermont-Ferrand, 10 % przez PHILIPS Eclairage a pozostała część przez 
ADUHME.  
W wyniku przeprowadzonych działań:  

- 12 393 żarówek zostało sprzedanych,  
- osiągnięto oszczędność około 655 000 € przy okresie działania żarówki 6 lat,  
- osiągnięto oszczędność około 1 000 MWh rocznie, co odpowiada rocznemu zużyciu energii 

przez 7 000 osób,  
- względnie szybki (mniej niż 1 rok) zwrot inwestycji dla partnerów projektu,  
- Bardzo atrakcyjny zwrot inwestycji dla gospodarstw domowych (zero w przypadku 

żarówek 14 W i 45 dni w przypadku 18 W, na bazie 6 000 godzin),  
- wszyscy mieszkańcy regionu Clermont-Ferrand (około 220 000 ludzi należących do 14 

gmin + Cournon d'Auvergne) teoretycznie zostali poinformowani o istnieniu 
energooszczędnych urządzeń.  

 
 
Współpraca  
 
W początkowej fazie projektu do 
współpracy zaproszono kilka 
przedsiębiorstw produkujących 
energooszczędne żarówki 
wysokiej jakości. PHILIPS 
Eclairage okazał się jedynym 
mogącym sprostać wymaganiom 
partnerów zaangażowanych w 
projekt.  
Ostatecznie porozumienie zostało 
podpisane przez:  

- ADUHME (koordynator 
projektu),  

- ADEME Auvergne,  
- EDF-GDF SERVICES z 

regionu Clermont-
Ferrand,  

- PHILIPS Eclairage wraz z siecią służącą dystrybucji,  
- ADIL 63.  

Istotna dla projektu i sukcesu kampanii była mobilizacja oraz zaangażowanie partnerów w 
działania związane z organizacją, zarządzaniem i monitorowaniem projektu. Z uwagi na to, iż 
dzięki ścisłej współpracy osiągnięto dobre wyniki partnerzy rozważali możliwość zorganizowania 
następnej kampanii na temat oszczędności energii: wysoko-wydajne urządzenia gospodarstwa 
domowego.  



Rekomendacje  
 

- Oferta preferencyjnych taryf przez limitowany okres (1 - 2 miesiące)  
- Wdrożenie planu medialnego w celu umocnienia sukcesu kampanii (wzięcie pod uwagę 

wszystkich potencjalnych kosztów),  
- Ustanowienie prężnej sieci dobrowolnej dystrybucji,  
- Zapewnienie dokładnego monitorowania sieci dystrybucji,  
- Ocena bezpośredniego wpływu kampanii poprzez zastosowanie kuponów zwrotnych. 

Uwaga: ocena wpływu jest obecnie przygotowywana.  
 
 
Dalsze informacje 
 
ADUHME  
+ 33 4 73 92 78 22  
s.contamine@aduhme.org  
http://www.aduhme.org  
 
ADEME Auvergne 
+ 33 4 73 31 52 80 
brigitte.lauterbach@ademe.fr 
http://www.ademe.fr/auvergne  
 
Niniejszy opis został przetłumaczony w ramach Projektu RUSE, wspieranego przez 
Komisję Europejską (DG REGIO, Program Wspólnotowy „INTERREG IIIC West Zone”, 
RUSE 2W0057N), jako fragment Programu INTERREG IIIC. 
 


