


MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii

MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego.
Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej związane
z rynkiem motoryzacyjnym. Tak mocna specjalizacja powoduje, iż nasze raporty i analizy uwzględniają
wszystkie aspekty rynku przez co ich jakośd spełnia najwyższe standardy.

 ciągle rozwijamy naszą ofertę, wprowadzając innowacyjne rozwiązania technologiczne
 do potrzeb naszych klientów podchodzimy indywidualnie
 działamyw zgodzie z etyką zawodową i najwyższymi standardami branży badawczej
 dokładamywszelkich starao, aby współpraca z nami była miłym doświadczeniem interpersonalnym
 oferujemy klientommożliwośd zakupu badao międzynarodowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach 
marketingowych

ZESPÓŁ

W MotoFocus.pl znajdą Paostwo doświadczonych, kreatywnych, pełnych entuzjazmu i zaangażowania
badaczy o nowatorskim podejściu do badao rynku i opinii. Nasi pracownicy łączą wiedzę
z przygotowaniem marketingowym, socjologicznym i psychologicznym, dlatego też nawet najtrudniejsze
problemymetodologiczne umieją przełożyd na zrozumiały język.

BADANIA SYNDYKATOWE

Badania syndykatowe to autorskie projekty MotoFocus.pl. Są to badania realizowane regularnie, co
sprawia, iż posiadamy bardzo szeroką wiedzę na temat poszczególnych grup produktowych, warsztatów
niezależnych, sieci warsztatowych. Dzięki temu mamy możliwośd obserwowania trendów i zmian w
badanych zagadnieniach. Raporty z badao syndykatowych, w przeciwieostwie do raportów ad hoc, nie
są sprzedawane na wyłącznośd jednego klienta, przez co ich cena jest dostępniejsza, a zakres badania
szerszy.

BADANIA AD HOC

MotoFocus.pl oferuje badania tzw. szyte na miarę i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego
klienta. Zapewniamywspółpracę z Paostwem na każdym etapie procesu badawczego.
Nie ograniczamy się tylko do dostarczenia gotowych wyników badao, ale służymy również poradą
ekspercką, przygotowujemy analizy oraz jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie Paostwa problemów.



WPROWADZENIE

Celem niniejszego raportu jest ukazanie zmian jakie zaszły przez ostatni rok w warsztatach
i sklepach motoryzacyjnych. Miniony rok był trudny dla wielu przedsiębiorstw z powodu
ogólnoświatowego kryzysu, który dosięgną również branżę motoryzacyjną. Nasz raport
przedstawia skutki kryzysu oraz zmagania warsztatów i sklepów motoryzacyjnych
z trudnościami związanymi z pogorszeniem się stanu gospodarki w kraju.
Zawarte w raporcie informacje z pewnością będą bardzo przydatne i pomocne zarówno
w planowaniu działao sprzedażowych jak i marketingowych związanych zarówno z ofertą
wyposażenia warsztatów, jak również części oferowanych przez dystrybutorów.

 CEL RAPORTU

 ZASTOSOWANIE RAPORTU

METODOLOGIA BADANIA

 UŻYTE OKREŚLENIA

Raport skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, począwszy od prezesów i dyrektorów
firm, po osoby kierujące działami handlowymi, jak również do przedstawicieli handlowych
odpowiedzialnych za sprzedaż.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone we wrześniu 2009 roku. Wywiady zostały
zrealizowane przy pomocy ankiety drukowanej na grupie 1209 reprezentantów warsztatów
samochodowych. Wszystkie przypadki głosowao nieobiektywnych zostały wyeliminowane.

Należy podkreślid, iż firma MotoFocus przeprowadziła podobne badanie w 2008 roku,
dlatego możliwe jest porównywanie wyników w latach 2008 -2009, co powoduje, iż
uzyskujemy pełen obraz zmian jakie zaszły w 2009 roku w warsztatach i sklepach
motoryzacyjnych, a należy pamiętad, iż rok 2009 to czas ogólnoświatowego kryzysu
gospodarczego, który szczególnie mocno dotknął motoryzację. Czy zatem warsztaty w Polsce
również odczuły skutki załamania gospodarczego ?

Zmienna niezależna - jej określona wartośd bezpośrednio wpływa na wartośd innych
zmiennych
Zmienna zależna - jej wartośd wynika bezpośrednio z kształtu zmian wartości innej zmiennej
Korelacja - współzależnośd pomiędzy dwiema zmiennymi. Zmiana wartości jednej ze
skorelowanych zmiennych pociąga za sobą zmianę wartości drugiej
Warsztat IAM – independent aftermarket – warsztat niezależny
Warsztat OES – orginal equipment service – warsztat autoryzowany
Warsztat ze sklepem – warsztat niezależny wraz z punktem sprzedaży detalicznej części
zamiennych
Wszystkie wskazania - oznacza wszystkie czynniki wskazane przez respondentów
Pierwsze wskazanie – najważniejsze kryterium dla respondenta



SPIS TREŚCI
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Poniższe opracowanie nie może byd odsprzedane ani kopiowane w całości lub w części.
Nie może byd udostępniane publicznie ani wykorzystywane w celach zarobkowych bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy MotoFocus. Powyższe stwierdzenie jest zgodne z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 83 z
późniejszymi zmianami). Wyjątkiem jest wykorzystywanie tych materiałów podczas
szkoleo dla klientów (z zaznaczeniem źródła). Materiały zostały przygotowane z
najwyższą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą. Wyrażone w raporcie opinie są
naszą oceną wynikającą z uzyskanych wyników badao oraz z wieloletnich doświadczeo.



Alfred Franke
Dyrektor działu analiz rynku 

e-mail: alfred.franke@motofocus.pl 

Tel. +48 607 670 977

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą:

Marcin Nowak 
Dyrektor ds. badań rynku

e-mail: marcin.nowak@motofocus.pl 

Tel. +48 609 186 810

Barbara Rogala
Specjalista ds. marketingu

e-mail: barbara.rogala@motofocus.pl 

Tel. +48 609 186 819
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