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OPIS BADANIA 
Badanie jest analizą reakcji (odpowiedzi) na zapytania mailowe wysłane na adresy mailowe 
warsztatów niezależnych zrzeszonych w sieciach. W badaniu uwzględniono następujące sieci 
warsztatowe: 
 
  AD SERWIS 
  AUTO CREW  
  AUTO PRIMO 
  EUROWARSZTAT 
  BOSCH SERVICE 
  FEU VERT  
  LEADER SERVICE 
  OK. SERVICE 
  PERFECT SERVICE 
  Q SERVICE 
  TRW 
 
Badanie zrealizowano wysyłając proste i złożone zapytania drogą mailową. Wiadomości były 
wysyłane w godzinach przedpołudniowych, aby możliwa była odpowiedź tego samego dnia 
roboczego. 
 
Zapytanie proste – wysłano zapytanie poniższej treści: 
 
Witam 
Chciałbym zapytać o koszt wymiany tarczy hamulcowych (przód) w skoda Fabia 1,2 , rok produkcji 
2003 (hatchback -  Nr OE 6R0615301) a także o informację czy tarcze mogę u Państwa kupić i w 
jakiej cenie. 
Z góry dziękuję za odpowiedź 
Pozdrawiam 
 
Zapytanie złożone - wysłano zapytanie poniższej treści: 
 
Szanowni Państwo, 
Posiadam Peugeota 407 SW rocznik 2004 i ostatnio samochód zaczął szarpać, nie mam pojęcia jaka 
może być przyczyna, dlatego też chciałbym zapytać czy podjęli by się Państwo próby zdiagnozowania 
problemu i naprawy, ewentualnie w jakim terminie mógłbym umówić się na wizytę. 
Pozdrawiam 
 
W analizie nie uwzględniono tych zapytań, które z różnych powodów nie zostały dostarczone do 
adresata. Ponadto w analizie jakościowej nie uwzględniono tych sieci warsztatowych z który nie 
otrzymano minimum 10 % odpowiedzi. 
 



SPIS TREŚCI 

ROZDZIAŁ I  
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ROZDZIAŁ II  
  
4. JAKOŚĆ  UDZIELONEJ ODPOWIEDZI  
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WNIOSKI Z BADANIA 



  

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.  
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W ofercie naszej firmy znajdą Państwo szerokie spektrum badań, które można podzielić na dwie grupy  

– syndykatowe i ad hoc. Pierwsza z nich to projekty badawcze autorstwa MotoFocus, natomiast drugą grupę 

charakteryzuje optymalne dostosowanie do potrzeb danego klienta. 

Badania te przeprowadzane są  z inicjatywy MotoFocus w 

sposób ciągły lub okresowy, pozwalają zaobserwować 

trendy i zmiany badanych zagadnień. Uzyskane wyniki 

przedstawione są w postaci raportów i udostępniane 

odpłatnie zainteresowanym firmom  - nie są sprzedawane 

na wyłączność jednego klienta, przez co ich cena jest 

dostępniejsza, a zakres badania szerszy. Badania te 

koncentrują się na sprecyzowanym problemie, segmencie 

rynku oraz ze względu na specjalizację firmy MotoFocus  

– na branży motoryzacyjnej i jej „produktach”. 

Ten tym badań test przygotowywany na specjalne zlecenie i 

wyłączność jednego klienta. MotoFocus projektuje i realizuje 

takie badania pod kątem indywidualnych potrzeb i 

oczekiwań firmy – według zakresu problematyki 

opracowanej wspólnie z klientem. Badanie jest zatem 

dopasowane do specyficznych wymagań klienta, niczym 

garnitur szyty na miarę. Zapewniamy współpracę z 

Państwem na każdym etapie procesu badawczego.  

Nie ograniczamy się tylko do dostarczenia gotowych 

wyników badań, ale służymy również poradą ekspercką, 

przygotowujemy analizy oraz jesteśmy nastawieni na 

rozwiązywanie Państwa problemów. 

Face to face (Computer Aided Personal  Interview) Jest to 

technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca 

na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami przy 

użyciu przenośnych komputerów (notebook), zamiast 

tradycyjnych kwestionariuszy. Pozwala m.in. na szybszą 

realizację badania, wykorzystanie bardziej precyzyjnych 

technik (np. odtwarzanie fragmentów spotów telewizyjnych 

przy respondencie)obniżenie kosztów badania (omijamy 

etap wprowadzania danych z ankiet) 

Ankieta internetowa (CAWI, Computer Aided Web Interview) 

umożliwia dotarcie do dużych lub trudno dostępnych grup 

badanych. Zaproszenie do badania wraz z 

kwestionariuszem ankietowym Przesyłane  jest 

respondentom pocztą elektroniczną oraz zamieszczane na 

portalu MotoFocus.pl. Dla potrzeb realizacji badań CAWI 

korzystamy z panelu respondentów, zawierającego również 

ściśle sprecyzowane grupy docelowe respondentów. 

Niewątpliwą zaletą ankiet internetowych jest szybkość 

uzyskiwania wyników, relatywnie niższy koszt  

i możliwość wykraczania poza granice danego kraju.  

(FGI )Wywiad grupowy zogniskowany czyli dyskusja 

prowadzona przez specjalnie przeszkolonego. Focus Group 

stanowi cenne badanie marketingowe, które dostarcza 

informacji odnośnie subiektywnych ocen badanych klientów 

("głos klienta"), percepcji konsumenta, jego postaw i 

preferencji. Badanie FGI dostarcza takich informacji 

odnośnie danego produktu, które nie sposób zdobyć w 

badaniach ilościowych. Dobrze przeszkolony moderator 

potrafi wydobyć z badanych ich prawdziwe odczucia 

odnośnie danego produktu. Moderator z kolei stwarza 

podczas grupy dyskusyjnej atmosferę normalnej rozmowy, 

dlatego informacje, jakich udzielają respondenci  

są pogłębione. W czasie badań FGI wykorzystywane są 

techniki projekcyjne. W zależności od problematyki 

badawczej grupy dobiera się według pewnych 

zróżnicowanych kryteriów, takich jak wiek, płeć . 

Badanie realizowane z reguły w dużych miastach, przy 

użyciu krótkiego kwestionariusza zawierającego proste 

pytania, niewymagające używania materiałów 

pomocniczych. Wywiad może być przeprowadzany 

telefonicznie lub w sposób bezpośredni przy użyciu 

komputera – ankieter zadaje pytania a uzyskane odpowiedzi 

koduje w pamięci notebooka.  


