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Floty stawiają na mądrą mobilność

Najw iększe znaczenie dla przyszłości i rozw oju branży  CFM w  Polsce

BRANŻA FLOTOWA (HTTP://FLEET.COM.PL

/FLEET/CATEGORY/WIADOMOSCI/BRANZA-

FLOTOWA/)

(http://fleet.com.pl/wp-content/uploads/2016/05/szereg2016.jpg)
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Szkolenie Fleet

Managem ent Training

(http://fleet.com .pl/fleet-

event/szkolenie-fleet-

m anagem ent-training/)

5 października 2016 (środa) - 7

października 2016 (piątek)

Konferencja dt.

Elektrom obilności EVIM

2016 (http://fleet.com .pl

/fleet-event/konferencja-

dt-elektrom obilnosci-

evim -2016/)

19 października 2016 (środa), 08:00

- 21 października 2016 (piątek),

17:00

Fleet Market 2016

(http://fleet.com .pl/fleet-

GALERIE


  

NADCHODZĄCE

WYDARZENIA

w  najbliższych  latach  będą  miały  rozw iązania,  które  pomogą

w  optymalizacji  kosztów  i w esprą  mobilność  f lot.  Takie  w nioski płyną

z badania, jakie na zlecenie Alphabet Polska przygotow ał Instytut Keralla

Research.

Trendy  rynkow e w skazują jasno, że polskie f loty  staw iają na szeroko

def iniow aną optymalizację  kosztu  obsługi f lot  w  relacji do  całokształtu

kosztów  administracyjnych  f irmy.  Z  tego  w zględu  szczególnego

znaczenia nabierają też  praktyczne usługi dodane, które w spierają tzw .

smart moving.

Mądra  i  oszczędna  mobilność  to  w edług  naszego  badania  naczelny

trend,  który  będzie  w yznaczał  kierunek  decyzji  podejmow anych

w  przedsiębiorstw ach  dysponujących  pojazdami  f irmow ymi

w  najbliższych latach. Warto zaznaczyć, że w spomniane smart moving

w cale nie oznacza chęci rezygnacji z  pojazdów  f irmow ych, ale raczej

uzupełnienie mobilności f irm o takie rozw iązania, jak choćby car sharing

czy  usługi telematyczne – mów i Michał Chudzik, Dyrektor  Departamentu

Sprzedaży i Marketingu w  Alphabet Polska.

Samochód na spółkę

Analiza  trendów  rynkow ych  pokazuje,  że  najw iększym

zainteresow aniem na rynku CFM będą cieszyć się te rozw iązania, które

zapew niają  najw yższe  zw roty  z  nakładów  poniesionych  na  zakup

i  udostępnianie  samochodów  służbow ych.  Respondenci,  którymi  byli

opiekunow ie  f lot  f irmow ych,  za  najbardziej  perspektyw iczną  uznali

usługę  car  sharingu,  a  blisko  15%  ankietow anych  potw ierdziło,
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że korzystają z niej już w  tej chw ili.

(http://f leet.com.pl

/w p-content/uploads

/2016/09/Elektryczna-

mobilność.jpg)

Użytkow anie  pojazdów

w spółdzielonych

to  w ciąż  now ość

na  polskim  rynku.

Obserw ujemy  coraz

w ięcej  f irm,  które

decydują  się  na  testow anie  takiego  rozw iązania  w  zakresie  jednego

bądź  kilku  samochodów .  Coraz  częściej  są  to  rów nież  auta

z  alternatyw nymi  napędami,  w ykorzystyw ane  przez  pracow ników

do  realizacji  zadań  w  obszarze  miejskim.  Aż  58%  respondentów

naszego  badania  w idzi  potencjał  do  zastosow ania  car  sharingu

w  perspektyw ie roku – mów i Michał Chudzik, Alphabet Polska. Warto też

zaznaczyć,  że  Alphabet  dysponuje  gotow ym  rozw iązaniem,

pozw alającym  f irmom  na  kompleksow e  zarządzanie  pojazdami

w spółdzielonymi.  Usługa  AlphaCity  jest  już  dostępna  na  bardziej

zaaw ansow anych  rynkach  europejskich,  na  których  zagadnienia

zw iązane  ze  w spółdzieleniem  aut  cieszą  się  rosnącym

zainteresow aniem.

Analizując  potencjał rozw oju  car  sharingu  nie  sposób  nie  w spomnieć

rów nież o przew ijającym się w  odpow iedziach respondentów  aspekcie

motyw acyjnym służbow ego auta, które tradycyjnie jest traktow ane przez

pracow ników  jako  jeden  z  najatrakcyjniejszych  benef itów
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/groups/FLEET-POLSKA-

8157137)
pozapłacow ych.

Badanie  trendów  rynkow ych  pokazuje,  że  z  jednej  strony  mamy

do  czynienia  z  najmłodszym  pokoleniem  pracow ników ,  dla

których samochód służbow y niekoniecznie stanow i synonim mobilności,

a z drugiej z tradycyjną rolą motyw acyjną f irmow ego auta. Respondenci

w skazują,  że  przyszłość  aut  w spółdzielonych leży  przede w szystkim

w  traktow aniu  ich  jako  usługi  uzupełniającej,  w  szczególności

dedykow anej dla szeregow ych pracow ników , a nie jako zastępstw a dla

służbow ych pojazdów  – w yjaśnia Michał Chudzik, Alphabet Polska.

(http://f leet.com.pl

/w p-content/uploads

/2016/09/Najbardziej-

perspektyw iczne-

usługi.jpg)Technologia

w  służbie f lot

Rozw iązaniem, które już

w  tej  chw ili  cieszy  się

dużym

zainteresow aniem w e f lotach jest telematyka. Ponad 42% respondentów

potw ierdziło, że korzystają z  niego już  w  tej chw ili, a ponad 90% w idzi

potencjał na jego w ykorzystanie w  perspektyw ie nie dłuższej niż 3 lata.

Usługi  telematyczne  są  obecnie  domeną  głów nie  dużych  organizacji

z  dobrze  rozw iniętą  polityką  f lotow ą,  w  których  rozw iązania  te  są

w ykorzystyw ane m.in. w  zakresie zarządzania f lotą, zużyciem paliw a,
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P.D.  (mailto:kontakt@fleet.com.pl)

 (http://www.printfriendly.com/print?headerImageUrl=&

headerTagline=&pfCustomCSS=&imageDisplayStyle=none&

disableClickToDel=1&disablePDF=0&disablePrint=0&disableEmail=0&

czy  analizy  tras  i  czasu  pracy  kierow ców .  Najw iększą  barierą  ich

rozw oju,  w  szczególności w  mniejszych f irmach z  mniejszymi f lotami,

jest utarte w  św iadomości postrzeganie telemetrii głów nie w  kategoriach

kontroli  pracow ników .  Lista  korzyści,  a  co  za  tym  idzie  także

oszczędności,  w ynikających  z  przemyślanego  w ykorzystania  takich

narzędzi jest  jednak ogromna i co  istotne  –  przyczynia  się  w ymiernie

do  promocji  dobrych  zachow ań  za  kierow nicą  –  w yjaśnia  Michał

Chudzik, Alphabet Polska.

Respondenci badania zw racają przy tym uw agę, że w iele f irm inw estuje

w e  w łasne  systemy  monitorow ania  jak  GPS-y  czy  aplikacje

na smartfony, co nierzadko stanow i pierw szy krok do budow ania polityki

f lotow ej w  f irmach.

Strona 1 z 2 1

2

(http://f leet.com.pl

/f leet

/w iadomosci

/branza-

f lotow a

/rynek

/f loty-

staw iaja-

na-madra-

mobilnosc/2/)

›

(http://f leet.com.pl

/f leet

/w iadomosci

/branza-

f lotow a

/rynek

/f loty-

staw iaja-

na-madra-

mobilnosc/2/)

Udostępnij 2
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POWIĄZANE ARTYKUŁY

 Wrz 26, 2016  A. D.

Z wyższych sfer

(http://fleet.com.pl/fleet

/wiadomosci/branza-flotowa

/samochody/z-wyzszych-

sfer/)

Jeśli  ktoś  w  najbl iższych  latach

zapyta  mnie  o  to,  w  jaki  sposób

najlepiej  jest pokonać  trasę z Pragi

do  Wrocławia,  to  bez  wahania

odpowiem,  że  za  kierownicą

samochodu  Rolls  Royce  Wraith.

Redakcja magazynu Fleet,

(http://fleet.com.pl/fleet/wiadomosci

/branza-flotowa/samochody

/z-wyzszych-sfer/)
Wrz 26, 2016

Transport na plusie

(http://fleet.com.pl/fleet

/wiadomosci/branza-flotowa

/rynek/transport-na-plusie/)

Branża  transportowa  oceniła

koniunkturę  na  rynku  w III  kwartale

br. Okazuje się,

Wrz 26, 2016

IAA 2016: Ciężarówka

przyszłości według IVECO

(http://fleet.com.pl/fleet

/wiadomosci/branza-flotowa

/samochody/ciezarowka-

przyszlosci-wedlug-iveco/)

IVECO  zaprezentowało  podczas

Targów  IAA  w  Hanowerze

futurystyczny koncepcyjny samochód

Nokian Tyres inwestuje 16

milionów euro w budowę

nowego centrum

technologicznego i&...

(http://fleet.com.pl/fleet

/publikacje/magazyn-fleet/mf-

opony/nokian-tyres-inwestuje-
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Wrz 26, 2016

16-milionow-euro-w-budowe-

nowego-centrum-

technologicznego-i-toru-

testowego-w-hiszpanii/)

Skandynawski  producent opon  klasy

premium  inwestuje  w dalszy rozwój

swoich
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