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W dzisiejszych czasach ochrona centrum handlowego to nie tylko tradycyjny patrol wyznaczonego terenu.
Do zadań służb ochrony należy dbanie o bezpieczeństwo klientów, wykrywanie działalności przestępczej oraz
pełnienie roli informacyjnej.
Dyrekcja centrum miała do wyboru
rowery, melexy, skutery i Segway’e.
Zdecydowano się na Segway’e i na
okres Świąt Bożego Narodzenia
w 2004 r rozpoczęto testy z 2 pojazdami Segway PT. Wyniki pokazały, że był
to strzał w dziesiątkę. Funkcjonariusz
jadący na Segway’u był lepiej widoczny, sam miał też lepszą widoczność
– osoba stojąca na Segway’u jest
wyższa o około 20 cm. Pozwala to
na obserwację otoczenia ponad
głowami klientów oraz na obserwację
większego terenu. Ponadto Segway
znacznie skrócił czas reakcji na alarm
oraz zredukował zmęczenie ochroniarzy.
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pytają go o lokalizację sklepów lub
po prostu o odczucia   z jazdy. Osoba
jeżdżąca na Segway’u pełni nie tylko
funkcje prewencyjne, ale również
jest ruchomym punktem informacji,
co bardzo podoba się klientom
odwiedzającym centrum.

“Klienci reagują pozytywnie
na widok naszych oficerów
jadących Segway’em.
To świetny łamacz lodów
oraz sposób na promowanie
interakcji z klientami”
Jade Hirt
Menager ds. Rozwoju kadr
IPC International Corporation

Specjaliści od PR obawiali się reakcji
ludzi na tak nietypowe urządzenie.
Niepotrzebnie. Okazało się, że klienci
bardzo przyjaźnie odnoszą się do funkcjonariusza na Segway’u, chętniej
Funkcjonariusz poruszający się na Segway’u nie jest oddzielony od otaczających go ludzi, tak jak
w przypadku patrolu samochodowego. Dzięki temu może wchodzić w interakcję z klientami centrum
handlowego. Powoduje to powstanie nici porozumienia między ochranianym, a ochraniającym oraz
wzmacnia poczucie bezpieczeństwa chronionych osób.
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