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 Jakie są motywy inwestowania firm we własną flotę ciężarową?  

 Jaki potencjał ma ten segment klienta? Ile firm w Polsce inwestuje we własne floty 

ciężarowe? Czy rozmiar ich flot zwiększa się? Czy firmy te zaczynają świadczyć transport 

innym podmiotom? 

 Jakie czynniki wpływają na wybór pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t? 

 

 W jaki sposób finansują flotę firmy nietransportowe? Leasing producencki czy 

zewnętrzny? Który jest lepiej dostosowany do specyfiki branżowej i czy zauważalne są już 

zmiany w obszarze finansowania, które zachodzą w segmencie firm przewozowych TSL 

 Jak kształtuje się znajomość i użytkowanie wynajmu długoterminowego? 

 Jak oceniane są zmiany wynikające z usieciowienia taboru (Logistyka 4.0)? 

 Co będzie największym wyzwaniem w zarządzaniu flotą ciężarową w 2019 roku? 

 W jakie marki ciągników siodłowych inwestują firmy z transportem na potrzeby własne? 

Z raportu dowiesz się: 
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Metodyka badania 
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 Ogólnopolskie badanie wśród 250 firm posiadających transport na własne potrzeby, dobranych losowo. 
Pomiar wykonano w miesiącach wrzesień – listopad 2018 r. techniką CATI (standaryzowane wywiady 

telefoniczne z pełną kontrolą poprawności doboru respondenta).  

 

 Respondent: właściciel, współwłaściciel (w przypadku mniejszych firm), fleet manager, dyrektor lub inna 

osoba wskazana jako odpowiedzialna i/lub zarządzająca flotą ciężarową w firmie.   

 

 Badanie prowadzono wyłącznie wśród firm posiadających minimum 3 pojazdy ciężarowe, 

prowadzących aktywną działalność zarobkową, z wyłączeniem podmiotów w stanie zawieszenia lub 
upadłości likwidacyjnej. 

 

 W raporcie umieszczono dodatkowe informacje z tzw. analiz krzyżowych. Analizy wykonano dla 

wszystkich pytań przez tzw. zmienne metrykowe typu zatrudnienie, branża, typ przewozów, kapitał. Tylko, 

gdy różnice w odpowiedziach (rozkładach częstości) były istotne statystycznie (co sprawdzono testami 

SPSS), informację umieszczono w raporcie w postaci profilu lub charakterystyki.  

 

 Wynik testu informuje, czy pomiędzy grupami firm, ich opiniami, praktykami zakupowymi, a cechami są 

różnice, które warto wziąć pod uwagę, np. podczas projektowania kampanii, budowania strategii, 

tworzenia segmentacji, przy pracach nad programem lojalnościowym, na etapie budżetowania 

wydatków wspierających całokształt działań marketingowo-sprzedażowych firmy. 
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