
Wiele sektorów – jedna specjalizacja. Marketingowe i rynkowe badania w firmach

2020

REALIZACJA TELEFONICZNA, OSOBY 

DECYZYJNE, REPREZENTATYWNA 

OGÓLNOPOLSKA PRÓBA, PROFESJONALA 

METODOLOGIA 

mailto:raporty@keralla.pl
mailto:raporty@keralla.pl




 Jakie działania podejmują przewoźnicy, by poradzić sobie z wpływem pandemii 

COVID-19 na firmę?  

 Czy branża TSL będzie zwracać się w kierunku pojazdów używanych oraz wynajmu?

 Czy przewoźnicy zauważają zaostrzenie warunków finansowania dla branży TSL?

 Czy przewoźnicy renegocjowali umowy z dostawcami usług okołoflotowych? Czy

zmieniają ceny? W jakim kierunku?

 Jakiej polityki i wsparcia oczekują przewoźnicy od leasingodawców, ubezpieczycieli

i dostawców?

 Co w obecnej sytuacji pomogłoby przewoźnikom najbardziej?

 Z jakich rozwiązań wspierających utrzymanie płynności finansowej skorzystali

przewoźnicy w związku z pandemią?

Z raportu dowiesz się:

WSPARCIE STRATEGII 

JAKIE DECYZJE PODEJMUJĄ WŁAŚCICIELE? W JAKIM KIERUNKU 

ZMIENIAJĄ SWÓJ BIZNES? CZY PODNOSZĄ CENY, RENEGOCJUJĄ 

UMOWY, CZEGO OCZEKUJĄ OD LEASINGU I DOSTAWCÓW?
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 Skala efektów pandemii dla branży TSL w zakresie frachtu, zatorów, płynności (ile

firm odczuło spadki, jaka jest skala spadków, co prognozują przewoźnicy na kolejne

miesiące?)

 Najnowszy wskaźnik FIT TSL, który dokładnie pokazuje głębokość zmian kondycji firm

 Nowe szacunki rozmiaru rynku TSL (ile jest aktywnych firm TSL, ile może upaść?)

 Co aktualnie jest dla przewoźników wyzwaniem? Na czym się koncentrują?

 Co dla przewoźników oznacza utrzymanie się pandemii w perspektywie kolejnych

6 miesięcy?

Z raportu dowiesz się:

WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY

JAKA JEST SKALA I CHARAKTER SKUTKÓW PANDEMII COVID-19

DLA BRANŻY TSL?
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Metodyka badania

 Ogólnopolskie badanie wykonane na próbie n=215 firm transportowych.

Dobór losowo-kwotowy, niski margines błędu +-2. Do badania klasyfikowane

są firmy przewozowe, których wiodącą działalnością jest krajowy i/lub

międzynarodowy przewóz drogowy towarów.

 Respondent: właściciel/współwłaściciel (w przypadku mniejszych firm),

dyrektor, główny logistyk lub inna osoba wskazana jako decyzyjna,

współzarządzająca firmą.

 Pomiar wykonany w listopadzie 2020 techniką CATI (standaryzowane

wywiady telefoniczne z pełną kontrolą poprawności doboru respondenta).
Bez outsourcingu i ankiet wysyłanych przypadkowo „na biuro do wypełniania

przez kogokolwiek”.

 Badanie prowadzone wyłącznie wśród firm transportowych prowadzących

aktywną działalność zarobkową, z wyłączeniem podmiotów w stanie

zawieszenia lub upadłości likwidacyjnej

 Badanie branży transportowej FIT TSL prowadzone jest rokrocznie od 2017.
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