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Bawaria Motors
zdobywa internet
Premierową edycję rankingu Internetowy Dealer Roku
zdominowała Bawaria Motors, która dostała najwięcej
punktów zarówno od Kapituły, jak i od internautów.
Podium uzupełniły RRG Warszawa – stołeczne dealerstwo
Renault i Dacii, oraz kolejny dealer związany z BMW,
czyli firma Inchcape.
TEKST:
ARTUR BIAŁEK

T

o nie przypadek, że I edycję Internetowego Dealera Roku postanowiliśmy zorganizować właśnie teraz. O rosnącym znaczeniu dla branży segmentu online mówi się już od dawna, ale dopiero
wydarzenia z ostatnich kilkunastu miesięcy przekonały wszystkich, że internet jest nie tylko uzupełnieniem działalności stacjonarnej, ale niemal równorzędnym narzędziem, bez którego dalszy rozwój
firmy jest, jeśli nie niemożliwy, to przynajmniej
znacznie utrudniony.
Proces transformacji przyspieszyła pandemia,
która wpłynęła na zachowania konsumentów oraz
rozkwit sektora e-commerce. Swoje zrobił unijny
„Zielony Ład” i związana z nim elektryfikacja, a nie
zabrakło również decyzji producentów samochodów o planowanym przeniesieniu części sprzedaży do sieci i zwiększaniu swojej obecności online.
Dlatego sprawdziliśmy, jak na zachodzące zmiany w
internecie zareagowali polscy dealerzy – co działa,
a nad czym branża musi się jeszcze pochylić. Wniosek? Jest dobrze, ale... mogłoby być lepiej.
DROGA DO FINAŁU
Na pierwszym etapie przyjmowaliśmy zgłoszenia od wszystkich firm zainteresowanych udziałem
w konkursie. Uczestnicy wypełniali dwuczęściową
ankietę: wskazywali media społecznościowe, na
których są obecni, a także przekazywali informacje
na temat prowadzonych działań sprzedażowych i
marketingowych, własnej strony online, możliwości
transakcji zdalnej czy wirtualnej prezentacji pojazdu. Spośród licznych propozycji wybraliśmy w redakcyjnym gronie 15, które wyróżniły się na plus, a
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następnie oddaliśmy głos internautom oraz 5-osobowej Kapitule złożonej z ekspertów zaznajomionych z branżą dealerską oraz sferą online.
W internetowym głosowaniu uczestnicy wskazywali wyłącznie swojego faworyta (czyli jedną,
konkretną firmę). Do zdobycia było tu 66 pkt., a
uzyskany przez dealera rezultat był proporcjonalny do wyniku zwycięzcy zestawienia (który otrzymywał oczywiście maksymalną liczbę „oczek”). Ta
część konkursu odpowiadała za 25 proc. punktowej
klasyfikacji generalnej.

„Z własną witryną wiąże się szereg
korzyści, m.in. większa autonomia w
zakresie remarketingu i dostosowanie
„
strony do potrzeb firmy oraz klienta .

W międzyczasie kandydatów z finałowej piętnastki oceniali przedstawiciele Kapituły, którzy
każdej firmie przyznawali punkty w 3 kategoriach:
prowadzone w internecie działania sprzedażowe
i „okołosprzedażowe” (0-15 pkt.), aktywność dealera w mediach społecznościowych (0-10 pkt.), a
także firmowa strona internetowa i ogólny wizerunek sprzedawcy w sieci (0-15 pkt.). Łącznie każdy
z członków Kapituły mógł zatem przyznać kandydatowi 40 pkt., a zwycięzca Rankingu był w stanie
uzyskać nawet 266 pkt. (z czego za trzy czwarte
odpowiadały głosy ekspertów). Do takiego wyniku
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GRUPA KORCZYK
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BMW BOŃKOWSCY
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37
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30

33,6

11

AUTO IDEA
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40
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AUTOGALA
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39

44
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BMG GOWOROWSKI

122

35

44

33
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AUTORUD STALOWA WOLA

112

33

33

26
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15

GRUPA WRÓBEL

102

35

33

32

2,2

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE
NAJLEPSZE DZIAŁANIA SPRZEDAŻOWE I OKOŁOSPRZEDAŻOWE W INTERNECIE: BAWARIA MOTORS

58/75 PKT.

				
NAJLEPSZA DEALERSKA STRONA I WIZERUNEK DEALERA W SIECI: INCHCAPE

63/75 PKT. 			

		
NAJBARDZIEJ AKTYWNY DEALER W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH: BAWARIA MOTORS

44/50 PKT. 		

				
NAJWIĘCEJ PUNKTÓW W GŁOSOWANIU INTERNETOWYM: SALONY KANCLERZ					

nikt się nie zbliżył, ale barierę dwustu przekroczył
triumfator konkursu – Bawaria Motors (z rezultatem 229 „oczek”).
BMW ZGARNIA WSZYSTKO
Dodajmy, że triumfator w pełni zasłużony, bo
należący do Grupy Emil Frey dealer niemieckiej
marki premium zdystansował resztę stawki, zdobywając o ponad 40 pkt. więcej niż drugie w rankingu
RRG Warszawa. Ponadto, oprócz zdobycia tytułu
Internetowego Dealera Roku Bawaria Motors zwyciężyła w dwóch pojedynczych kategoriach: dzia-

łania sprzedażowe i skuteczna nawigacja w social
mediach, zaś w głosowaniu internautów uplasowała
się tuż za liderem popularności – Salonami Kanclerz
(o sukcesie firmy ze Śląska przesądziło... 9 głosów).
Dealer musiał również zadowolić się srebrnym medalem za stronę internetową – w tym wypadku górą
okazał się inny sprzedawca związany z siecią BMW,
firma Inchcape. Ponownie zdecydowały detale, bo
do pełni szczęścia zabrakło ledwie jednego oczka.
Co zadecydowało o tak znakomitym rezultacie
Bawarii Motors? Szerzej o mocnych stronach najlepszej dziesiątki Rankingu piszemy dalej, ale już teMIESIECZNIKDEALER.PL
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raz należy wyróżnić funkcjonalną, łatwą w nawigacji witrynę internetową, dobrze wyposażony sklep
oferujący akcesoria i części dla marek BMW oraz
MINI, silną obecność w najważniejszych mediach
społecznościowych czy wreszcie ponadprzeciętny
sposób prezentowania aut używanych na portalach
sprzedażowych.
Na kolejnych pozycjach rywalizacja była znacznie bardziej zażarta – dość powiedzieć, że różnica między pierwszą dwójką była tylko nieznacznie
mniejsza niż dystans między wiceliderem a tegorocznym numerem 10. Ostatecznie drugie miejsce
zdobyło jednak Renault Retail Group Warszawa,
zdobywając 188 pkt. Już na samym początku pandemii firma zareagowała na trudną sytuację i zaprojektowała autorski program e-RRG, który umożliwił
klientom korzystanie z większości usług realizowanych przez dealera bez wychodzenia z domu. W
ślad za poszerzeniem zakresu usług podążyły zmiany w firmowej komunikacji, zaś jednym z priorytetów RRG Warszawa stała się szybka obsługa internetowych zgłoszeń.
Na najniższym stopniu podium stanęła firma Inchcape, dosłownie o włos wyprzedzając Grupę Korczyk. Dealer BMW mniejszą liczbę głosów ze strony internautów zrekompensował bardzo wysokimi
ocenami ekspertów. W rzeczy samej, gdyby badanie
ograniczyć do decyzji Kapituły, w walce o pierwszą
lokatę doszłoby do „bratobójczych” zmagań między
dwoma przedstawicielami BMW. Gorszy rezultat w
głosowaniu internetowym nie jest przy tym raczej
oznaką niezadowolenia klientów. Skąd to wiemy? Z
firmowej wizytówki Google, gdzie średnia ocen Inchcape’a wynosi 4,6 (przy 1 328 opiniach – to wynik
rzadko spotykany w branży).
W czołówce Rankingu IDR rzuca się więc w
oczy silna reprezentacja marki BMW. Reprezentacja tym mocniejsza, że czołową piątkę tabeli zamyka
kolejny dealer niemieckiego brandu premium, i jeden z liderów internetowego głosowania, czyli firma BMW Bońkowscy.
SOCIAL MEDIA: JAK SIĘ WYRÓŻNIĆ?
Badając prowadzone przez dealerów działania w internecie, chcieliśmy przyjrzeć się, w jakim
stopniu wykorzystują oni potencjał mediów społecznościowych (zwłaszcza do prowadzenia działań reklamowo-sprzedażowych), gdzie są obecni, i jak ta obecność przekłada się na budowanie
wizerunku i prezentację oferty. I w tej kategorii
nominowane firmy poradziły sobie całkiem przyzwoicie, z reguły posiadając funkcjonalne, stale
aktualizowane kanały we wszystkich najważniejszych social mediach (część z nich zadebiutowała
nawet na TikToku...).
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Czego zabrakło? Zdaniem ekspertów czegoś
wyjątkowego, a proponowane treści zbyt często
ograniczały się do „suchych” przekazów. – Na co
dzień jesteśmy wręcz bombardowani komunikatami o charakterze reklamowym. Wiele z nich
natychmiast zapominamy. Żeby się przebić, trzeba zaoferować coś ekstra. W przypadku dealerów

„Bawaria Motors zdystansowała resztę
stawki, zdobywając o ponad 40 pkt. więcej
„
niż drugie w rankingu RRG Warszawa .
pokusiłbym się o większą ilość angażujących materiałów własnych, choćby sesję zdjęciową z autami
dostępnymi u dealera. Jeżeli będziemy ograniczali
się wyłącznie do treści importerskich i standardowych zdjęć stokowych, trudno nam będzie skupić
uwagę odbiorców – mówi Michał Siedzieniewski,
wydawca miesięcznika „Dealer”. Z tą uwagą zgadza się też Łukasz Chwiszczuk, ekspert w kategorii Google Ads. – Śledząc kolejne profile, niekiedy
nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że to już było, że
już to gdzieś widziałem. A przecież media społecznościowe są żywym organizmem, który stale się
rozwija. Mnogość form jest tu naprawdę potężna.
Trzeba je tylko wykorzystać – wskazuje specjalista.
I przytacza kazus Bawarii Motors, która wykorzystała swój profil na YouTubie do prezentacji wideo
wybranych, dostępnych od ręki aut używanych.
TRZY KLIKNIĘCIA I GOTOWE
Wśród dealerów posiadanie własnej, niezależnej od importera, strony internetowej nadal
nie jest na porządku dziennym, dlatego tym bardziej warto docenić tych, którzy nie tylko zdecydowali się na taki ruch, ale też postawili witrynę
broniącą się jakościowo. Z prywatną stroną wiąże
się szereg korzyści – to m.in. większa autonomia
w zakresie działań związanych z remarketingiem, możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji czy dostosowania do potrzeb firmy oraz
klienta. Eksperci przestrzegają jednak, że sama
witryna nie jest gwarantem sukcesu, a potencjalne błędy mogą zniweczyć cały wysiłek włożony w
jej konstrukcję. – Przede wszystkim strona musi
być przystępna w nawigacji. Wszystkie najważniejsze informacje powinny być łatwo dostępne,
najlepiej już na wejściu. Jeśli musimy „przeklikiwać” się przez kolejne podstrony, to znaczy, że
coś zostało zrobione źle. A to może skutecznie
odstraszyć kupujących. Nawet najciekawsze akcje sprzedażowe zawiodą, jeśli klient się pogubi,
a co gorsza, nikt nie udzieli mu pomocy – zwraca
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uwagę Chwiszczuk. Tymczasem w nadsyłanych
zgłoszeniach nie brakowało przykładów stron,
które przyciągały oko ładną otoczką, ale w zamian oferowały niewiele konkretów. Trochę tak,
jakby dealer tworzył witrynę z myślą o wyeksponowaniu własnych mocnych stron, zapominając
o najważniejszym – potrzebach klienta.
Dlatego, obserwując poszczególnych nominowanych, Kapituła przykładała dużą wagę do
łatwości, z jaką odwiedzający mógł znaleźć kluczowe dla siebie informacje. Na plus oceniano
przejrzystość oferty sprzedażowej oraz formy
kontaktu z odwiedzającym, w tym szybką reakcję ze strony doradców. – Komunikacja między
klientem a dealerem powinna być maksymalnie
uproszczona. Niekiedy tego brakowało – część
firm wymagała od zainteresowanych zbędnych
informacji dodatkowych. A ludzie mają pewne
opory, żeby podawać swoje dane, szczególnie jeśli
chcą tylko o coś zapytać. To ich odrzuca – wyjaśnia Michał Siedzieniewski. Godną odnotowania
praktyką, którą zauważyliśmy u niektórych nominowanych, jest natomiast „obecność” konkretnego doradcy zajmującego się danym autem, tzw.
opiekuna oferty – bo dzięki temu klient wie, z kim
się kontaktuje i kto może mu pomóc. O czym jeszcze należy pamiętać podczas projektowania strony? O „szczegółach”, takich jak... mapa dojazdu do
dealerstwa (choć z tym firmy z Top 10 poradziły
sobie całkiem dobrze).
JAK SPRZEDAWAĆ?
Funkcjonalna witryna może zachęcić do
skorzystania z naszej oferty, ale osoba zainteresowana nabyciem auta musi nas najpierw znaleźć. Dealerskie „must have” stanowią kampanie
reklamowe na Facebooku oraz w Google. Warto
też zadbać o wysokie pozycjonowanie firmy w internetowej wyszukiwarce, w czym może nam pomóc, chociażby prowadzenie bloga czy zakładki
z aktualnościami. Jeśli nie mamy własnych materiałów, możemy skorzystać z wiadomości przekazywanych przez importera – ale to z umiarem –
bądź autora zewnętrznego. I musimy się przy tym
upewnić, że działania, które prowadzimy, utrzymają odwiedzających na naszej stronie. – Nie możemy pozwolić, żeby nasza własna witryna odsy-

łała klienta na zewnętrzne portale sprzedażowe,
bo w ten sposób tracimy go z oczu. To duży błąd –
przekonuje Michał Siedzieniewski. Błąd, który na
szczęście popełnił niewielki odsetek uczestników.
Jacek Klukowski, ekspert ds. marketingu internetowego i znawca rynku motoryzacyjnego,
podkreśla z kolei różnice występujące między dealerami marek premium a segmentem popularnym
– i zwraca uwagę na niewłaściwą konstrukcję oferty sprzedażowej w internecie w przypadku tych
drugich. – Samochody brandów premium są często prezentowane w ramach jakiejś formy finansowania: leasingu bądź wynajmu długoterminowego.
I bardzo słusznie. W markach popularnych nadal
dominuje z kolei podawanie cen detalicznych, co
przy rosnących kosztach zakupu aut raczej zniechęca potencjalnego nabywcę. Miesięczna opłata na poziomie 1,5 tys. zł nie zrobi na kupującym
wrażenia. Jednorazowy wydatek rzędu 115 tys. zł
– już tak – tłumaczy Klukowski. Ekspert przypomina też, że prawie trzy czwarte rejestracji nowych
pojazdów to sprzedaż do firm, które przecież i tak
zasadniczo nie płacą gotówką. Może warto więc
zaproponować rozwiązanie, które będzie odpowiadało na potrzeby większości?
Specjalista wskazuje na jeszcze jeden problem
związany z prezentacją pojazdu – niedostateczne zaadresowanie potrzeb młodszego pokolenia.
– Młodzi ludzie wolą korzystać z komunikatorów,
preferują kontakt przez Messengera niż rozmowę
telefoniczną. Lubią formy wizualne. Dlatego tak
ważne jest wykorzystywanie kanałów audiowizualnych na przykład do zdalnej prezentacji auta używanego – wyjaśnia ekspert.
REWOLUCJA W SIECI
Członkowie Kapituły są jednak zgodni: w ciągu
ostatnich dwóch lat dealerzy wykonali niesamowity postęp w sferze online. Niektóre elementy nadal wymagają doszlifowania, ale ważny krok został
wykonany. – Trzy lata temu moje oceny byłyby o
połowę niższe. Zmiana świadomości, która nastąpiła, jest gigantyczna, ale do perfekcji jeszcze trochę
brakuje. Spodziewam się, że za rok będzie jeszcze
lepiej – kończy Klukowski. I chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak właśnie będzie.

Kapituła Nagród Internetowego Dealera Roku 2021
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Bawaria Motors
Pierwszy, „historyczny” zwycięzca Rankingu
Internetowego Dealera Roku zapracował na to wyróżnienie. Firma zyskała uznanie wszystkich członków Kapituły, a do tego zebrała sporą liczbę głosów
w internecie, ustępując tam miejsca jedynie Salonom
Kanclerz. Bawaria Motors wygrała ponadto dwie
szczegółowe kategorie: prowadzone działania sprzedażowe i aktywność w sferze mediów społecznościowych. W sumie dealer BMW z Warszawy zdobył
229 pkt, o 41 więcej niż tegoroczny numer 2 i ponad…
dwa razy więcej niż niektórzy przedstawiciele finałowej piętnastki. Na Kapitule wrażenie zrobiła łatwa w
nawigacji strona internetowa, czytelna oferta sprzedażowa, a do tego własny sklep z częściami i akce-

PKT.

soriami do aut. Dealer jest ponadto aktywny w mediach
społecznościowych, gdzie regularnie zamieszcza własne
produkcje. Naszą uwagę zwrócił zwłaszcza kanał firmy
na YouTubie, na którym sprzedawca publikuje filmy prezentujące wybrane auta używane trafiające do sprzedaży. Materiały odsyłające do YouTuba pojawiają się również w ofercie samochodów na zewnętrznych serwisach
sprzedażowych, takich jak Otomoto, a w przyszłości
dealer planuje rozwinąć tę praktykę na jeszcze większą
liczbę pojazdów. Bawaria Motors bardziej niż jakikolwiek
inny dealer zbliżyła się do perfekcji, ale nawet tegoroczny król (czy raczej królowa) nie uniknął drobnych błędów. Nasza propozycja: więcej niestandardowych treści
w social mediach.

Poza zwycięstwem w „generalce” Bawaria wygrała też kategorie „działania
sprzedażowe w internecie” oraz „aktywność w social mediach”.

188,5

2

Żywy dowód na to, że o jakości działań prowadzonych w internecie nie decyduje przynależność
do segmentu premium. Przedstawiciel Renault
szybko zareagował na ubiegłoroczny kryzys, wdrażając program e-RRG, który udostępnił klientom
większość firmowych usług bez konieczności wychodzenia z domu. W tym okresie dealer postawił
na usprawnienie komunikacji online, rozwijając
wewnętrzny dział call center i zwiększając liczbę
ofert na internetowych portalach sprzedażowych.
Dużym plusem firmy jest dobrze wyposażony sklep
z bogatą ofertą części zamiennych, akcesoriów

PKT.

175
PKT.

RRG Warszawa

3

i gadżetów samochodowych, a także przyjazna dla
użytkownika strona internetowa. Klienci zainteresowani zakupem auta mogą też „zamówić” film, dzięki
któremu zapoznają się ze stanem konkretnego pojazdu. Oprócz wysokich ocen ze strony Kapituły dealer
uzyskał dobry rezultat w badaniu internautów – firma
otrzymała prawie 400 głosów od swoich sympatyków.
Tym bardziej może zadziwiać, że profilu RRG Warszawa nie znajdziemy na LinkedInie. Dealer powinien ponadto popracować nad wizytówką Google, bo średnia
ocen na poziomie 4,1 stawia firmę w gorszym świetle
niż pozostałych finalistów.

Inchcape
Tegoroczny brązowy medalista może pochwalić
się wyróżnieniem za najlepszą firmową stronę internetową. Od każdego członka Kapituły Inchcape zdobył
średnio ponad 12 pkt. (na 15 możliwych). Zasłużenie, bo
strona dealera łączy w sobie prostotę (w pozytywnym
tego słowa znaczeniu) oraz intuicyjność, z zawartością „ekstra” – za przykład może posłużyć firmowy
blog oraz sklep z akcesoriami do samochodów. W
rezultacie odwiedzający otrzymują wygodne narzędzie w eleganckim opakowaniu. Inchcape jest również pionierem pod względem sprzedaży online – jako
pierwszy dealer marek z segmentu premium firma
uruchomiła platformę sprzedaży online bmwdirect.pl,
która umożliwia zarówno klientom indywidualnym, jak
i instytucjonalnym całkowicie zdalny proces wynajmu

lub leasingu nowego auta. W lipcu sprzedawca wdrożył
podobny program dla samochodów marki MINI, ponownie
uprzedzając kolegów z sieci. Rozwój usług zdalnych w Inchcape nie ogranicza się jednak do działań stricte internetowych, a nowe rozwiązania zawitały również do serwisu,
gdzie firma postawiła m.in. „kluczykomat” – pozostawienie
samochodu jest teraz możliwe nawet poza godzinami pracy oddziału, przez 24 godziny na dobę. Na świetnym wyniku dealera cieniem kładzie się jedynie głosowanie w internecie – wśród naszych finalistów przedstawiciel BMW
zajął dopiero 9. miejsce. Ale nie ma tego złego… Jeśli w
następnej edycji Rankingu Inchcape zdoła zachęcić więcej
osób do udziału w konkursie, to niewykluczone, że już za
rok rywalizacja o koronę najlepszego internetowego dealera będzie się toczyła do „ostatniego głosu”.

63 pkt. przesądziły o zwycięstwie Inchcape’a w kategorii najlepsza dealerska
strona. O sukcesie zadecydował… 1 punkt.
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4

PKT.

Grupa Korczyk
Dzięki licznemu gronu sympatyków dealer z Bielska-

pozwala m.in. na zamieszczanie krótkich 15-sekundowych

-Białej otarł się o podium – przedstawicielowi Kii i Skody

filmików). Aktywność w social mediach to niejedyny atut

do trzeciego miejsca zabrakło zaledwie… 0,7 pkt. Wysoki

bielskiego dealera, ponieważ sprzedawca dysponuje wła-

wynik w internetowym głosowaniu wcale nas nie dziwi, bo

sną funkcjonalną stroną internetową, która obsługuje obie

Grupa Korczyk od lat jest mocna w mediach społecznościo-

marki należące do portfolio Grupy Korczyk wraz z ofertą

wych, stawiając na komunikację z klientem. Przedstawiciele

wynajmu krótko- i długoterminowego w ramach Korczyk

firmy rozumieją potrzebę dywersyfikacji źródeł przekazu i

Rental. Zintegrowane place nowych i używanych samocho-

zasady rządzące poszczególnymi kanałami, dlatego oprócz

dów Kii i Skody ułatwiają klientowi wybór najlepszej oferty,

wysokiej jakości autorskich produkcji zamieszczanych na

a pozytywne wrażenie dopełnia obecność firmowego bloga i

Facebooku i YouTubie firma jest obecna m.in. na Instagra-

zakładki aktualności, gdzie dealer dzieli się m.in. nowinkami

mie, gdzie z powodzeniem korzysta z funkcji „stories” (która

ze świata motoryzacji.

Aktywność w social mediach to ich największy, ale niejedyny atut…

168,5

5

PKT.

BMW Bońkowscy
Firmy z miejsc 4-6 zanotowały bardzo dobre wyniki

swoich usług, a szczególną uwagę zwraca możliwość prze-

w internetowym rankingu popularności i nie inaczej jest w

kazania auta do serwisu przez 24 godziny na dobę za pomo-

przypadku Bońkowskich. Ponad 500 głosów od internautów

cą Service Boxa – nowoczesne oprogramowanie pozwala na

to trzeci najlepszy wynik w tegorocznym zestawieniu. Dealer

bezkontaktową obsługę nawet poza godzinami pracy salonu.

prowadzi dedykowane kampanie reklamowe online, a do tego

Wartość dodaną stanowią krótkie filmy realizowane podczas

aktywnie promuje się w mediach społecznościowych za spra-

przyjęcia oraz wstępnych oględzin pojazdu. Na ich podstawie

wą własnych materiałów wideo, na których w nieszablonowy

klient może podjąć decyzję na przykład o rozszerzeniu usłu-

sposób prezentuje m.in. najnowsze modele samochodów. W

gi – oczywiście wszystko zdalnie. Czego zabrakło? Przede

ostatnich miesiącach Bońkowscy postawili też na cyfryzację

wszystkim autorskiej strony internetowej.

Ponad 500 głosów od internautów to trzeci wynik w głosowaniu online.

168
PKT.

6

Salony Kanclerz
Tytuł Internetowego Dealera Roku w głosowaniu in-

w zeszłym roku Wirtualnego Salonu klient może natomiast

ternautów zdobył nie kto inny, a właśnie dealer ze Śląska.

obejrzeć wybrane modele w zamieszczonych przez dealera

Osiągnięcie godne odnotowania, tym bardziej że w naszym

krótkich filmach, a do tego sprawdzić, jak auta sprawdzają się

zestawieniu nie zabrakło dużych graczy, którzy dysponują

w testach. Chętni na zakup samochodu online również nie

większymi możliwościami i zasięgiem. Sukcesu firmy może-

będą rozczarowani – w ramach usługi door-to-door firma

my upatrywać w sprawnej komunikacji w mediach społecz-

zapewnia dostawę prosto pod dom. Całość uzupełnia należą-

nościowych, co doceniła również Kapituła – przedstawiciel

cy do dealera, prężnie działający sklep z częściami samocho-

Opla oferuje wysokiej jakości produkcje w ramach Kanclerz

dowymi. Uwagi? Strona internetowa mogłaby być łatwiejsza

TV, a do tego jest prekursorem wielu akcji nastawionych na

w nawigacji.

zdalną komunikację z klientem. W ramach uruchomionego

Śląska ﬁrma to numer 1 w głosowaniu internetowym.
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7

Grupa Gezet
Chociaż wielomarkowy dealer może pochwalić się impo-

udostępnia za pomocą jednego z kilku kanałów komunikacji.

nującą liczbą niemal 100 tys. obserwujących na Facebooku,

Mocną stroną sprzedawcy jest także szeroki wybór pojazdów

na nas największe wrażenie zrobiła korporacyjna strona in-

na zewnętrznych portalach sprzedażowych oraz sklep z czę-

ternetowa, która sprawnie łączy ofertę wszystkich brandów

ściami i akcesoriami do samochodów. A Grupa Gezet rozpo-

należących do Grupy. Witryna umożliwia integrację z narzę-

częła już prace koncepcyjne nad nową stroną, zaprojektowa-

dziami sprzedażowymi Google, Facebooka oraz Instagrama,

ną z myślą o sprzedaży online oraz wynajmie bądź rezerwacji

co w ostatnim roku pozwoliło na zwielokrotnienie liczby od-

auta bezpośrednio przez internet. „Premierę” zaplanowano

wiedzin na stronie. Dealer dba o to, by każda oferta była opa-

na następny rok. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za rok dealer

trzona licznymi zdjęciami, a dla zainteresowanych przygoto-

może zaatakować podium.

152,5
PKT.

wuje krótkie filmy na temat wybranego auta, które następnie

8

144,5

Grupa Bemo

PKT.

Co pisaliśmy na temat łatwej nawigacji na dealer-

komunikacji, ale dzięki sprawnej organizacji Grupa

skich stronach internetowych? W kategorii dostęp-

Bemo radzi sobie z tym wyzwaniem lepiej niż wielu

ności trudno o lepszy przykład. Od razu po wejściu

bardziej „kompaktowych” konkurentów, o czym świad-

na witrynę dealera otrzymujemy pełną ofertę nowych

czą także oceny ze strony Kapituły – gdyby zsumo-

i używanych aut wszystkich marek. Klient może bez

wać punkty za działania sprzedażowe i firmową stro-

problemu nie tylko wybrać interesujące go auto, ale też

nę internetową, Bemo Motors zajęłoby miejsce tuż za

łatwo skorzystać z firmowego ASO, sklepu z częściami

pierwszą trójką. Piętą achillesową dealera są natomiast

czy też opcji wynajmu krótko- i długoterminowego w

media społecznościowe, gdzie zabrakło nam czegoś

ramach GB Rent. Obecność wielu marek i lokalizacji w

„ekstra”.

teorii mogłaby negatywnie wpływać na przejrzystość

9

143

Auto Partner Garcarek

PKT.

Można zaryzykować stwierdzenie, że dealer Mercede-

130 punktów zdobytych we wszystkich trzech kategoriach

sa spod Kalisza jest ofiarą słabszych wyników w głosowa-

plasuje przedstawiciela niemieckiego premium na 4. miejscu

niu internetowym, chociaż trzeba przy tym pamiętać, że

w wewnętrznym rankingu ekspertów. Dzięki rozbudowanym

mówimy o firmie dysponującej jednym obiektem i to z dala

działaniom retailowym i integracji platform służących ekspo-

od największych ośrodków miejskich. Podobnie jak w przy-

nowaniu oferty z firmowym systemem CRM dealer dysponu-

padku Inchcape’a trudno mówić tu jednak o jakimkolwiek

je też dokładną wiedzą na temat efektów swojej aktywności

niezadowoleniu klientów – jest dokładnie na odwrót, czego

w internecie. Auto Partner Garcarek nie posiada własnego

dowodem jest najwyższa w Top 10 średnia ocena w wizytów-

sklepu internetowego, ale firma podeszła do tego zagadnie-

ce Google (na poziomie 4,7). To, co Garcarek stracił w inter-

nia w inny sposób – oferując doposażenie już w momencie

necie, skutecznie nadrobił jednak wśród członków Kapituły.

wyboru auta.

10

142,5

Carsed

PKT.

Listę najlepszych dealerów w internecie zamyka

bić, wygodnie siedząc w domu, bo firma jest gotowa

mazowiecki dealer związany z markami należącymi do

dopełnić wszystkich formalności online wraz z dosta-

Grupy Volkswagen. Atutem firmy jest przyjazna klien-

wą pojazdu we wskazane miejsce. Mało? W mediach

tom niezależna strona internetowa. Carsed umożliwia

społecznościowych dealer stawia na materiały własne i

odwiedzającym kontakt z doradcami w ramach wideo-

aktywną interakcję z klientami (posty w social mediach

-rozmowy i stale modernizuje swoje witryny z myślą

docierają średnio do 200 tys. użytkowników miesięcz-

o jak największym komforcie kupujących. Klient zain-

nie), a do tego firma oferuje szeroki wybór aut na por-

teresowany zakupem samochodu online może to zro-

talach sprzedażowych.
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