


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
 działamy w zgodzie z etyką zawodową i najwyższymi standardami branży badawczej
 dokładamy wszelkich starao, aby współpraca z nami była miłym doświadczeniem interpersonalnym 
 oferujemy klientom możliwośd 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 problemy metodologiczne 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. Zapewniamy współpracę 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 przedstawienie planów inwestycyjnych warsztatów samochodowych w Polsce. Przez określenie
inwestycje rozumie się wszelkiego rodzaju plany związane z rozwojem warsztatu poprzez zakup specjalistycznych urządzeo, ale
również inwestycje w towar na magazynie czy wprowadzenie nowych usług czy podniesienie jakości obsługi klientów poprzez np.
oferowanie samochodu zastępczego. Zebrane w raporcie informacje z pewnością będą bardzo pomocne w planowaniu działao
sprzedażowych i marketingowych związanych z ofertą wyposażenia warsztatowego, ale 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 zostało przeprowadzone w okresie październik – listopad 2009 roku. Wywiady zostały zrealizowane metodą CAWI na
grupie 500 warsztatów samochodowych. Wszystkie przypadki głosowao nieobiektywnych zostały wyeliminowane.

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 – najważniejszy e kryterium dla respondenta



SPIS TREŚCI
1. STRUKTURA PRÓBY 

1.1 Struktura próby ze względu na zmienną zajmowane stanowisko 

1.2 Struktura próby ze względu na zmienną wiek 

1.3 Struktura próby ze względu na województwo 

1.4 Struktura próby ze względu na wielkośd miejscowości 

1.5 Struktura próby ze względu na ilośd pracowników 

1.6 Struktura próby ze względu na dzienną ilośd klientów 

1.7 Struktura próby ze względu na rodzaj firmy 

2. PLANY INWESTYCYJNE WARSZTATÓW 

2.1 Plany inwestycyjne a rodzaj firmy 

3. RODZAJ PLANOWANYCH INWESTYCJI – WSZYSTKIE WSKAZANIA 

3.1 Rodzaj planowanych inwestycji – pierwsze wskazanie 

3.2 Plany warsztatów związane z zakupem urządzeo warsztatowych – wszystkie wskazania 

3.3 Plany warsztatów związane z zakupem urządzeo warsztatowych – najważniejsze wskazania 

4. WARTOŚD PLANOWANYCH INWESTYCJI 

5 . KWOTA PIENIĘDZY PLANOWANA NA INWESTYCJE ZE WZGLĘDU NA RODZAJ FIRMY 

5.1  Kwota pieniędzy planowana na inwestycje   - warsztat niezależny 

5.2  Kwota pieniędzy planowana na inwestycje   - warsztat autoryzowany 

5.3  Kwota pieniędzy planowana na inwestycje   - warsztat ze sklepem 

6. LICZBA POSIADANYCH STANOWISK NAPRAWCZYCH

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI 

8. PLANOWANA KWOTA PIENIĘDZY PRZEZNACZONA NA INWESTYCJE A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 



SPIS TREŚCI
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9. ILOŚD POSIADANYCH KOMPUTERÓW 

10. ŚREDNI KOSZT ROBOCZOGODZINY 

11. KOSZT ROBOCZOGODZINY A RODZAJ FIRMY 

12. KRYTERIA WYBORU MARKI URZĄDZEO WARSZTATOWYCH 

12.1 Najważniejsze kryterium wyboru marki urządzeo warsztatowych 

13. PLANY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM NOWYCH USŁUG 

14. JAKIE NOWE USŁUGII FIRMA PLANUJE WPROWADZID W NAJBLIŻSZYM ROKU 

14.1 Wprowadzenie nowych usług – pierwsze wskazanie 

15. PRZYNALEŻNOŚD DO SIECI WARSZTATOWEJ 

16. PRZYNALEŻNOŚC DO SIECI WARSZTATOWEJ A PLANY ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI 

17. PLANY WARSZTATÓW ZWIAZANE Z WYGLĄDEM FIRMY 

18. PLANOWANA ILOŚD UTWORZENIA NOWYCH STANOWISK NAPRAWCZYCH 

19. PLANY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM NOWYCH PRACOWNIKÓW 

20. PLANY ROZBUDOWY POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ 

21. KWOTA PIENIĘDZY PLANOWANA NA INWESTYCJE W TOWAR 

22. OFEROWANIE AUTA ZASTĘPCZEGO KLIENTOM WARSZTATU 

23. PLANY  ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI WARSZTATÓW W MARKETING 

23.1 Plany  związane z inwestycjami warsztatów w marketing – wszystkie wskazania 

24. WNIOSKI Z BADANIA



Alfred Franke
Dyrektor działu analiz rynku 

e-mail: alfred.franke@motofocus.pl 

Tel. +48 607 670 977

Poniższe opracowanie nie może być odsprzedane

ani kopiowane w całości lub w części. Nie może być

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 szkoleń

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 badań oraz z wieloletnich doświadczeń.

MotoFocus.pl 

05-075 Warszawa

ul. Warszawska 55 lok 85

www.motofocus.pl 

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


