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 Jakie zmiany w obszarze samochodów już wprowadzają klienci flotowi?

 Jaka jest skala redukcji flot i czy wszyscy ją zmniejszają?

 Czy klient flotowy zwróci się w stronę rynku używanych? Czy zmieni kryteria

wyboru?

 Co aktualnie jest dla klientów flotowych największym wyzwaniem? Na czym się

koncentrują? Jakie podejmują dziś decyzje?

 Jakie kierunki zmian w polityce flot zakładają flotowcy jeszcze w tym roku?

 Czy będą inwestycje w tym roku w samochody? Jakie firmy je głównie planują,

a kto rezygnuje z wymiany flot?

Z raportu dowiesz się:

WSPARCIE STRATEGII 

JAKIE DECYZJE PODEJMUJĄ KLIENCI FLOTOWI?

JAK COVID-19 ZMIENIA POLITYKĘ FLOTOWĄ FIRM?
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 Rozwinięcie kierunków zamian polityki flot. Redukcje, ceny, prestiż (1)

 Rozwinięcie kierunków zamian polityki floto. Mniej pracowników, więcej wyjazdów (2)
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Metodyka badania

 Badanie wykonane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie N=200 firm
z flotą firmową od 5 samochodów wzwyż. Badano firmy usługowe, handlowe
i produkcyjne, zarówno MŚP, jak i duże podmioty. Do próby losowano firmy
z ogólnopolskiej bazy firm flotowych (zasoby własne).

 Respondent: osoba odpowiedzialna za samochody służbowe: fleet manager, pracownik
administracyjny, a w mniejszych firmach właściciel, finansowy, dyrektor.

 Technika: CATI. Wywiad telefoniczny prowadzony według standaryzowanego
kwestionariusza. Pełna kontrola jakości realizacji, własny dział badań, profesjonalny
dobór i kontrola doboru respondenta (tylko osoby rzeczywiście decyzyjne w sprawie flot).

 Realizacja pomiaru i publikacja: czerwiec 2020.
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PODZIAŁ PRÓBY WG ROZMIARU FLOT

>101 pojazdów 8%

51-100 pojazdów 20%

11-50 pojazdów 40%

5-10 pojazdów 32%
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