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Pierwsza edycja każdego konkursu zawsze ma 
w sobie coś wyjątkowego. Nie mamy punktów 

odniesienia, które pozwoliłyby nam zestawić 
obecnych kandydatów z historycznymi uczest-
nikami. Nie możemy zarejestrować zmian, które 
zaszły w badanym okresie, a wszystkie zmien-
ne są narażone na „choroby wieku dziecięcego”. 
Dlatego z dużymi oczekiwaniami przystępowali-
śmy do rankingu IDR 2022, aby ponownie wybrać 
najlepszych branży dealerskiej – tym razem z 
bagażem doświadczenia wyniesionym z zeszłego 
roku.

Wówczas skupiliśmy się głównie na aspek-
tach pozytywnych. Dealerów chwaliliśmy za po-
dejmowanie licznych działań nastawionych na 
rozwój działalności online, za szybką reakcję i 
przygotowanie firm do pracy w warunkach pan-
demii, kiedy ruch w salonach tymczasowo za-
stygł. No i zakładaliśmy, że za rok będzie tylko 
lepiej.

I chyba rzeczywiście jest, ale biorąc pod 
uwagę tempo zmian zachodzących tak w bran-
ży motoryzacyjnej, jak i w gospodarce, nie moż-
na nie odnieść wrażenia, że potencjał ostatnich 
dwunastu miesięcy nie został w 100 procentach 
wykorzystany. Dlatego w przysłowiowej beczce 
miodu nie zabrakło łyżki dziegciu, bo przyglą-
dając się działaniom prowadzonym przez, bądź 
co bądź, firmy reprezentujące ponadprzeciętny 
poziom w tym zakresie, zwracaliśmy większą 
uwagę również na aspekty negatywne. Ale zanim 
przejdziemy do szczegółów, przypomnijmy zasa-
dy, które zadecydowały o wyborze zwycięzcy. 

I tym razem nie znalazł się mocny na dealera związanego z grupą 
Emil Frey Polska. Zwycięzca drugiej edycji Internetowego Dealera Roku 
zwrócił uwagę zarówno członków Kapituły, jak i internautów, zdobywając 
najwięcej punktów w obu częściach rankingu. Oczko niżej uplasował się 
brązowy medalista poprzedniego rozdania – Inchcape Polska, a podium 
uzupełnił nowatorski projekt Grupy Bemo.

MIESIĄC ZMAGAŃ

Zaczęło się tak, jak przed rokiem – od nad-
syłania zgłoszeń ze strony firm dealerskich. Wa-
runkiem uczestnictwa było wypełnienie ankiety 
zawierającej szereg pytań dotyczących praktyk 
związanych z funkcjonowaniem w sieci. Po za-
mknięciu „naboru” spośród wszystkich konkur-
sowiczów redakcja „Dealera” wybrała piętnastkę, 
która w naszej ocenie prezentowała się najlepiej. 
Następnie oddaliśmy głos internautom i Kapitule 
złożonej z ekspertów zaznajomionych z branżą 

dealerską oraz sferą online. W internetowym gło-
sowaniu uczestnicy wskazywali wyłącznie swoje-
go faworyta. Ta część konkursu odpowiadała za 
20 proc. punktowej klasyfikacji generalnej, a do 
zdobycia było maksymalnie 60 pkt.

Pozostałe 240 pkt. miała do rozdysponowania 
6-osobowa Kapituła. Finalistów oceniano w ra-
mach trzech kategorii – wyglądu i funkcjonalno-
ści strony internetowej (0-15 pkt.), prowadzonych 
w sieci działań sprzedażowych i marketingowych 
(0-15 pkt.), a także aktywności i pomysłowości de-
alerów w mediach społecznościowych (0-10 pkt.). 

internetowy 
Roku 2022

„Przygotowywanie wszystkich materiałów 
graficznych pod jednym layoutem 
stwarza ryzyko, że nasze działania będą 
postrzegane jako zwykła reklama 

„.
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DEALER

KLASYFIKACJA 
GENERALNA 
(maks. liczba 
punktów: 300)

KAPITUŁA: 
DZIAŁANIA 
SPRZEDAŻOWE 
I MARKETINGOWE

KAPITUŁA: 
FIRMOWA STRONA
WWW I WIZERUNEK 
W SIECI

KAPITUŁA: 
AKTYWNOŚĆ 
DEALERA W MEDIACH  
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

GŁOSOWANIE 
INTERNETOWE 
(maks. 60 pkt.)

BAWARIA MOTORS 253,0 76 66 51 60

INCHCAPE 206,0 70 77 39 20

GRUPA BEMO 189,5 50 69 29 41,4

GRUPA GEZET 176,5 66 50 44 16,4

GRUPA LELLEK 175,5 44 70 29 32,5

SOBIESŁAW ZASADA 
AUTOMOTIVE 170,5 46 60 31 33,7

GAZDA GROUP 158,5 51 63 31 13,3

GRUPA BEDNAREK 156,5 55 62 34 5,4

RRG WARSZAWA 155,0 48 55 28 23,8

SALONY KANCLERZ 154,5 42 62 29 21,3

GRUPA WRÓBEL 154,0 46 39 28 41,1

GRUPA KORCZYK 149,5 37 41 34 37,5

GRUPA PIETRZAK 144,5 40 42 33 29,7

ZIMNY AUTO 142,0 50 58 23 11,2

MOTORPOL WROCŁAW 136,5 41 44 30 21,3
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NAJLEPSZE DZIAŁANIA SPRZEDAŻOWE I OKOŁOSPRZEDAŻOWE W INTERNECIE: BAWARIA MOTORS      76/90 PKT. 

    

NAJLEPSZA DEALERSKA STRONA I WIZERUNEK DEALERA W SIECI: INCHCAPE       77/90 PKT.    

  

NAJBARDZIEJ AKTYWNY DEALER W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH: BAWARIA MOTORS     51/60 PKT.  

    

NAJWIĘCEJ PUNKTÓW W GŁOSOWANIU INTERNETOWYM: BAWARIA MOTORS     

 

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Większą uwagę niż przed rokiem zwracaliśmy 
m.in. na możliwość sprawnego odkupu aut oraz 
funkcjonalny serwis (z łatwym dostępem i rezer-
wacją online). W sumie zwycięzca rankingu mógł 
więc zdobyć nawet 300 pkt. W praktyce „zbliżo-
ny” rezultat uzyskała jedynie Bawaria Motors, a 
barierę 200 oczek sforsował jeszcze Inchcape. 

ZŁOTO I SREBRO DLA BMW

Po ubiegłorocznych zmaganiach z niecierpli-
wością zacieraliśmy ręce na kolejny pojedynek mię-
dzy stołecznymi przedstawicielami BMW. Podczas 

pierwszej edycji IDR Bawaria Motors zdominowała 
klasyfikację końcową (także za sprawą popularności 
wśród internautów), ale w głosowaniu Kapituły obie 
firmy szły „łeb w łeb”. Nie inaczej było teraz i w efekcie 
dealerzy związani z niemiecką marką premium po-
dzielili między siebie wszystkie wyróżnienia specjal-
ne. Bawaria Motors okazała się najlepsza pod kątem 
prowadzonych w sieci działań sprzedażowych oraz 
aktywności w social mediach. Firma zdobyła rów-
nież uznanie internautów, dodając kolejny laur do 
swojego zwycięstwa. W kategorii dealerskiej strony 
internetowej bezsprzecznym numerem jeden został 
jednak Inchcape. Stołeczny dealer zaprojektował wi-

RANKING INTERNETOWY DEALER ROKU 2022
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trynę,  która nie tylko oferuje szeroki pakiet usług, ale 
broni się przy tym czytelnym, eleganckim układem 
ułatwiającym nawigację wszystkim odwiedzającym, a 
jakby tego było mało, sprzedawca stworzył oddzielną, 
unikatową stronę z myślą o swoim nowym brandzie 
Bravoauto (szerzej o mocnych stronach najlepszej 
dziesiątki Rankingu piszemy na kolejnych stronach). 

Czołową trójkę uzupełnia nowy-stary uczestnik, 
czyli Grupa Bemo. Wielomarkowy dealer debiutował 
przed rokiem, kończąc zmagania na wysokim ósmym 
miejscu. Tym razem firma postanowiła jednak wy-
stawić do konkursu swój najnowszy autorski projekt 
– platformę leasingu i wynajmu długoterminowego 
iBemo. Chociaż inicjatywa jest zupełnie świeża, już te-
raz oferuje szereg opcji, w tym możliwość bezpłatnej 
weryfikacji pojazdu w ASO. A dalej? Zawsze solidna 
Grupa Gezet oraz tegoroczny debiutant, czyli Gru-
pa Lellek, która zwróciła naszą uwagę nową, dobrze 
wykonaną stroną internetową – w tej kategorii dealer 
zajął drugie miejsce. Nowych twarzy na liście mamy 
zresztą aż siedem, bo oprócz firmy wywodzącej się z 
południowej Polski, w gronie finalistów po raz pierw-
szy znaleźli się również: Sobiesław Zasada Automoti-
ve, Gazda Group, Bednarek, Grupa Pietrzak, Zimny 
Auto i Motorpol Wrocław.

Jak zatem radzili sobie laureaci Rankingu i na co 
szczególnie zwracaliśmy uwagę w tym roku?

Z MYŚLĄ O KLIENCIE

Zacznijmy od mediów społecznościowych, czyli 
środku przekazu, który w ostatnich latach przeszedł 
bodaj najdłuższą drogę – od atrakcyjnego, ale niesz-
czególnie istotnego dodatku, do jednego z funda-
mentów napędzających rozwój firmy. I już na starcie 
można z pewnym optymizmem zauważyć, że, co do 
zasady dealerskie działy marketingu są świadome 
„wagi” social mediów. Dla wielu kandydujących, także 
spoza piętnastki, obecność na Instagramie, Linkedinie, 
a nawet TikToku powoli staje się normą, zaś Facebook 
i YouTube stanowią „must have” każdej firmy. Za sze-
rokim wyborem kanałów komunikacji nie zawsze idzie 
jednak odpowiednia jakość. – Sukces w tym segmen-
cie wynika ze skutecznego zaangażowania odwiedza-
jących, a to możemy osiągnąć, oferując unikatowe i 
różnorodne treści. Część dealerów stawia jednak na 
wariant „ilościowy”, regularnie zamieszczając nowe 
materiały, które nie wzbudzają większego zaintere-
sowania. Budowanie zasięgu jest szczególnie ważne 
w przypadku filmów – jeśli naszą produkcję obejrzało 
na przykład 50 osób, to znaczy, że cały wysiłek, który 
włożyliśmy w pracę, w zasadzie poszedł na marne – 
tłumaczy Jacek Klukowski, specjalista ds. marketingu 
internetowego i ekspert rynku motoryzacyjnego. Jako 
przykład firmy, która wykonuje w tej kategorii dobrą 
robotę, wskazuje Alpine Pietrzak. Dealer związany z 
francuską marką postawił na twórcze wykorzystanie 

influencerów, wykorzystując w swoich kampaniach 
m.in. Roberta Makłowicza czy Szczepana Twardocha. 
– Te produkcje zaczęły żyć własnym życiem, budując 
w krótkim czasie pokaźny zasięg – dodaje Klukowski.

Z potrzebą tworzenia unikatowych treści zga-
dza się Łukasz Chwiszczuk, ekspert ds. Google Ads, 

który przekonuje, że dealerzy w zbyt dużym stop-
niu są zależni od materiałów otrzymanych od pro-
ducenta. – To z reguły niezbyt ciekawe komunikaty 
reklamowe bądź zdjęcia katalogowe z ustandaryzo-
wanymi opisami. Myślę, że własnoręcznie tworzona 
zawartość spotkałaby się z lepszym przyjęciem, co 
nie zmienia faktu, że branża idzie w dobrym kierun-
ku, a progres widać zwłaszcza na YouTubie – wska-
zuje Chwiszczuk. Niekiedy nadmierne zaangażowa-
nie się w rozwój jednego kanału, może mieć jednak 
niekorzystny wpływ na pozostałe, bo działy mar-
ketingu zachwycone nowym medium mniej uwagi 
poświęcają reszcie, na czym wydaje się cierpieć Fa-
cebook – to właśnie do tego środka przekazu człon-
kowie Kapituły mieli najwięcej uwag, wskazując na 
nieco sztampowe treści. Agnieszka Czajka, dyrektor 
generalna Otomoto, przypomina, że korzystając 
z platformy, nie musimy jednak ograniczać się do 
promowania aut. – Poprzez Facebook Marketplace 
możemy sprzedawać choćby akcesoria, dopaso-
wując je na przykład do kalendarza, tak jak zrobiła 
to Grupa Wróbel, oferując markowe plecaki przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. To dodatkowe szan-
se sprzedażowe, a przy tym działania zwiększające 
świadomość marki i dealera – wyjaśnia. 

NASTAWIENIE NA ZAROBEK

Jeśli podstawowym zadaniem mediów społecz-
nościowych jest nawiązanie kontaktu z potencjalnym 
klientem, to celem numer jeden w przypadku działań 
sprzedażowych i marketingowych jest wywarcie wpły-
wu na konsumenta, by ten zdecydował się na zakup 
produktu. Firmy coraz chętniej wykorzystują zaawan-
sowane narzędzia w środowiskach Google i Meta do 
wspierania swoich kampanii, a każdą akcję poprzedzają 
i kończą analizy pomiaru skuteczności prowadzonej 
aktywności. – Dealerzy często pomijają jednak w swojej 
działalności internetowej dział posprzedaży. Tak jakby 
zapominali, która część firmy generuje im najwięk-
sze zyski. Pomimo widocznego, co trzeba podkreślić, 
progresu na polu online, nadal kuleje również multi-

„Dla wielu dealerów obecność na 
Instagramie, Linkedinie, a nawet TikToku 
staje się normą, zaś Facebook i YouTube 
stanowią „must have” każdej firmy „.

internetowy 
Roku 2022
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-channel. Brakuje mi chociażby możliwości szybkiego 
zarezerwowania serwisu, wychodząc z mediów spo-
łecznościowych – mówi Bartosz Czerwiński, ekspert 
z zakresu technologii wykorzystywanych w branży 
dealerskiej. To zresztą właśnie w przypadku tego seg-
mentu szczególnie ważne jest zadbanie o wizytówkę 
Google. Niska ocena salonu może negatywnie wpłynąć 
na sprzedaż aut, ale to słabe wyniki serwisu sprawiają, 
że stajemy się dla klientów niewidoczni.

A to przecież oni powinni stale znajdować się w 
centrum naszej uwagi. Prowadząc kampanię marke-
tingową, wstawiając posty na media społecznościo-
we, przygotowując stronę internetową – za każdym 
razem musimy brać pod uwagę potrzeby kupujących. 
Czasami można było jednak odnieść wrażenie, że de-
alerom przyświeca inna myśl – że chcą pokazać się z 
jak najlepszej strony, nawet jeśli miałoby się to odbyć… 
kosztem samych użytkowników. Przykład? Przygoto-
wywanie wszystkich materiałów graficznych pod jed-
nym layoutem, które może sugerować profesjonalizm 
i przywiązanie do estetyki, ale zarazem stwarza ryzy-
ko, że nasze działania będą postrzegane jako zwykła 
reklama. A to już prosta droga do zmęczenia odwie-
dzających.

PROSTA I PRZEJRZYSTA

Mowa oczywiście o dealerskiej stronie interne-
towej. Co do tego, że ma być „szybko, łatwo i przy-
jemnie”, zgodzili się wszyscy członkowie Kapituły. – 
Osoba wchodząca na witrynę z reguły szuka jednej z 
następujących opcji: nowych aut dostępnych od ręki, 
samochodów używanych bądź możliwości umówienia 
się do serwisu. I powinna je znaleźć już po paru sekun-
dach – przekonuje Łukasz Chwiszczuk. Obecnie do tej 
wyliczanki moglibyśmy dołożyć również raczkujący 
segment odkupu samochodów, którego znaczenie ro-
śnie z uwagi na braki podażowe i większe znaczenie 
„używek” w dealerskim biznesie.

A jak jest? W kwestiach sprzedażowych – bardzo 
dobrze. W wielu wypadkach konfigurator aut dostęp-
nych od ręki pojawia się już w momencie wejścia na 
stronę. Dla dealerów normą jest również tworzenie 
wspólnego stoku, co znacząco ułatwia klientom zna-
lezienie pożądanego modelu. Coraz lepiej prezentu-
ją się same oferty, często wzbogacone o możliwość 
sprawdzenia wysokości raty (a nie tylko ceny gotów-

kowej), a nawet rabatu, jaki można otrzymać, kupując 
dany pojazd – to ostatnie rozwiązanie proponuje stro-
na należąca do firmy Sobiesław Zasada Automotive. 

Gorzej funkcjonuje natomiast serwis online, nie 
wszystkie witryny są ponadto przystosowane do 
urządzeń mobilnych. – Około 70 proc. odwiedzają-
cych przegląda stronę z ekranu smartfonu. Podobny 
procent wchodzi na nią z myślą o serwisie swojego 
auta. Jeśli te dwa elementy kuleją, to nasza firma nie 
będzie w stanie wykorzystać pełni swojego poten-
cjału. A bywa tak, że szukając kontaktu do serwisu, 
musimy przeskrolować treści poboczne – blogowe, 
związane z aktualnościami, które oczywiście pełnią 
ważne funkcje, na przykład w kontekście pozycjono-
wania, ale nie powinny odrywać klienta od celu wizyty 
– podsumowuje Jacek Klukowski. Poza tym niedopa-
sowanie treści do urządzeń mobilnych po prostu... źle 
wygląda. To rozjeżdżająca się zawartość, puste prze-
strzenie i źle zeskalowane obrazki. W przypadku firm 
oferujących produkty za kilkadziesiąt i kilkaset tysięcy 
złotych takie niedopatrzenie może drogo kosztować.

WIĘCEJ AUTOMATYZACJI

Druga edycja rankingu Internetowego Deale-
ra Roku dowodzi, że rozwój działalności online to 
niekończąca się podróż. To oczywiście dobra wia-
domość dla klientów, bo to, co przed rokiem było 
szczytem innowacyjności, dzisiaj znajduje się w po-
wszechnym użytku. Ale też przestroga dla deale-
rów – co wówczas budziło zainteresowanie, teraz 
może stać się zwyczajnie nudne. Czego zatem należy 
oczekiwać w kolejnych latach? – Postawiłbym na au-
tomatyzację wyceny i odkupu samochodów, większy 
nacisk na serwis online oraz integrację firmowych 
kanałów komunikacji. Jest to jak najbardziej do zro-
bienia, bo fundamenty zostały już wylane – mówi 
Bartosz Czerwiński. I możemy się pod tym podpisać, 
bo mimo niedociągnięć faktycznie wiele zostało zro-
bione. – Najważniejszy krok jest już za nami. To zwrot 
w świadomości dealerów, który dokonywał się w cią-
gu ostatnich dwóch lat. Branża zdała sobie sprawę 
ze znaczenia sfery online, czego wymierne efekty 
widzimy, obserwując coraz to nowsze praktyki – 
profesjonalizację działań sprzedażowych i rosnącą 
aktywność w mediach społecznościowych. Słowem, 
jest nieźle – kończy Agnieszka Czajka. Pozostaje tylko 
dodać: cała naprzód.

PATRON RANKINGU
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zaawansowane opcje konfiguracji, w tym wysokość raty 
z uwzględnieniem tego, czy oferta jest kierowana do 
prywatnego nabywcy czy do firmy, wielkość opłaty po-
czątkowej, długość trwania umowy itp. iBemo zapewnia 
również możliwość szybkiej wyceny samochodu online 
w ramach odkupu wraz z bezpłatną weryfikacją samo-
chodu w ASO. Projekt dealera docenili zresztą internau-
ci, którzy chętnie oddawali głosy na branżowego giganta 
i to pomimo raczej skromnej obecności iBemo w social 
mediach. To zresztą jedyne zastrzeżenie, które możemy 
wysunąć względem inicjatywy, a mając na uwadze oko-
liczności, należy się spodziewać, że w tej kwestii wiele 
jeszcze się zmieni na lepsze.

A skoro o poprawie wyników mowa, to nikt nie 
zrobił tego równie skutecznie jak Grupa Bemo. Przed 
rokiem wielomarkowy gigant zajął w naszym zesta-
wieniu 8. miejsce, w tym – skutecznie zawalczył o naj-
niższy stopień podium. Podsumowując premierową 
edycję rankingu, chwaliliśmy firmę za rozbudowaną 
ofertę nowych i używanych aut, sklep z częściami 
czy opcje wynajmu krótko- i długoterminowego w 
ramach GB Rent. Tym razem dealer postanowił jed-
nak zaskoczyć i do konkursu zgłosił autorski projekt 
– nowoczesną platformę leasingu i wynajmu iBemo. 
Na dedykowanej stronie klient może zakupić pojazd 
w ramach finansowania, a uwagę zwracają zwłaszcza 

iBemo (Grupa Bemo) 

biutował z nowym brandem Bravoauto zajmującym się 
sprzedażą i odkupem samochodów używanych wielu 
marek. Do tego dochodzą nowinki technologiczne, 
takie jak Inchcape Video Ocena czy tzw. kluczyko-
mat. Dzięki tym rozwiązaniom postęp prac w serwisie 
można śledzić na przesłanym filmie, a bezkontaktowe 
pozostawienie samochodu jest możliwe nawet poza 
godzinami pracy oddziału przez 24 godziny na dobę. 
O tym, że jest lepiej, świadczy również pozycja w tabeli 
– dealer przypieczętował awans na pozycję wicelidera 
sporą 16-punktową przewagą. Co charakterystyczne, 
przed rokiem spodziewaliśmy się, że Inchcape może 
zawalczyć o coś więcej niż trzecie miejsce, jeśli postara 
się o lepszy wynik w głosowaniu online. Jak się okazu-
je, i bez tego dealer potrafił poprawić ubiegłoroczny 
rezultat.

Ogromna różnica punktowa między pierwszym 
a drugim miejscem nie do końca oddaje zażartość 
zmagań o pozycję najlepszego dealera w sieci. Zgo-
da, w głosowaniu internetowym Inchcape musiał 
ustąpić pola rywalowi zza miedzy, ale już w ocenie 
Kapituły decydowały detale. I to one przesądzi-
ły o zwycięstwie Inchcape’a w kategorii „najlepsza 
dealerska strona internetowa”, za którą firma zdo-
była wyróżnienie także przed rokiem. Czym zatem 
wyróżniła się witryna sprzedawcy? Maksymalnym 
nastawieniem na efektywność i podejściem pro-
klienckim. Tutaj każdy bezproblemowo znajdzie to, 
czego szuka, i niemal na pewno będzie zadowolony 
z rezultatu. Sprowadzanie sukcesu firmy jedynie do 
strony internetowej byłoby jednak sporym niedo-
powiedzeniem, bo całkiem niedawno dealer zade-

Inchcape

bo o niewielu firmach moglibyśmy z czystym sumieniem 
powiedzieć, że nie mają słabych punktów. Otrzymujemy 
więc z jednej strony profesjonalnie przygotowaną witry-
nę internetową, z drugiej – skuteczne akcje nastawio-
ne na pozyskiwanie leadów. Dealer cały czas aktywnie 
rozwija przy tym media społecznościowe, czego wyni-
kiem jest rosnąca liczba obserwujących na Facebooku, 
YouTubie czy Instagramie. Stołeczny reprezentant 
BMW nie ogranicza się zresztą do sztampowych treści. 
Dealer postawił na odrębne tematyczne profile, takie jak 
BMW Koneser, BMW M Maniac czy Używane Bawaria 
Motors TV – część z nich dysponuje zasięgiem, którego 
mogłyby pozazdrościć oficjalne kanały innych dealerów.

Tu nie ma przypadku. Przed rokiem przedstawi-
ciel BMW wygrał z przeszło 40-punktową przewagą i 
nie inaczej jest tym razem – do dealera związanego z 
grupą Emil Frey Polska drugi w zestawieniu Inchcape 
stracił aż 47 pkt. O dominacji Bawarii Motors najle-
piej świadczy fakt, że firma zdobyła aż trzy z czterech 
wyróżnień specjalnych. Kapituła nagrodziła dealera 
za prowadzone w internecie działania sprzedażowe 
i marketingowe oraz aktywność i pomysłowość w 
mediach społecznościowych. Działania sprzedawcy 
docenili również zwykli ludzie, bo zdobywając niemal 
500 głosów, Bawaria została tegoroczną ulubienicą 
internautów. Zadecydowało… w zasadzie wszystko, 

Bawaria Motors1

2

3

253
 PKT.

206
 PKT.

189,5 
 PKT.

Do wyróżnień za „działania sprzedażowe” oraz „aktywność w social mediach” 
dealer dołożył zwycięstwo w głosowaniu online.

Zgłoszenie do konkursu autorskiej platformy leasingu i wynajmu poskutkowało 
awansem Grupy Bemo aż o pięć „oczek”.
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175,5 
 PKT.

176,5 
   PKT.

170,5 
 PKT. folio dealera, na które składają się marki premium (lub aspi-

rujące do takich). Strona nie pozwala również na zamówienie 
samochodu online (bez wizyty w salonie), co musiało przeło-
żyć się na końcową ocenę. A jak się sprawy mają w mediach 
społecznościowych? Więcej niż przyzwoicie. Firma działa 
na wszystkich frontach – zarówno tych najważniejszych  
(Facebook, YouTube), jak i tych traktowanych niekiedy z pew-
nym lekceważeniem (Instagram, LinkedIn, TikTok), stawiając 
głównie na autorskie treści. Dealer przywiązuje także dużą 
uwagę do serwisu, zachęcając do wizyty m.in. za pośrednic-
twem Facebooka. 

Kolejny debiutant, kolejna nowa strona. Tutaj też jest 
ciekawie, bo dealer umożliwia wgląd w auta marek Merce-
des-Benz i AMG znajdujące się w produkcji. Odwiedzający 
witrynę mogą ponadto wyselekcjonować samochody znaj-
dujące się w promocyjnej ofercie – przy dynamicznie rosną-
cych cenach aut może być to ruch, który przyniesie firmie 
dodatkowych klientów. Strona jest przy tym dostosowana do 
najnowszych internetowych trendów, takich jak idea „mobile 
first”, czyli przygotowanie portalu z myślą o użytkownikach 
mobilnych, niekorzystających na co dzień z komputera sta-
cjonarnego. Zastanawia natomiast brak możliwości wyboru 
pojazdu po racie leasingu, zwłaszcza mając na uwadze port-

Sobiesław Zasada Automotive 

kładce dedykowanej serwisowi, bo już z poziomu strony mo-
żemy wybrać cel naszej wizyty z szerokiego zakresu usług, 
żeby wymienić tylko przegląd okresowy, wymianę kół/opon, 
akcję fabryczną, mycie i/lub sprzątanie samochodu czy na-
prawy smart. Jako bonus firma wdrożyła w opolskim salonie 
Skody możliwość odbycia wirtualnego spaceru. Nie powinno 
zatem nikogo zaskakiwać, że przy ocenie strony interneto-
wej dealer z południowej Polski zostawił w tyle aż 13 rywali, 
ustępując w tej kategorii jedynie Inchcape’owi. Uwagi? Na tle 
świetnej strony media społecznościowe prezentują się co naj-
wyżej poprawnie.

Najwyżej sklasyfikowany spośród debiutantów wzbudził 
zainteresowanie nową stroną internetową zrzeszającą marki 
należące do grupy. Wrażenie robią zwłaszcza rozbudowane 
opcje konfiguracji zamawianego auta. Standardowym filtrom 
towarzyszą rozwiązania niecodzienne –  odwiedzający może 
wybrać m.in. lokalizację (co wbrew pozorom nie jest oczy-
wistą praktyką) i wielkość miesięcznej raty. Równie ciekawa 
wydaje się możliwość segregacji samochodów pod wzglę-
dem ich stanu technicznego – historii serwisowania w ASO, 
bezwypadkowości, homologacji, a nawet tego, czy poprzedni 
właściciel był… niepalący. Innowacyjność widać także w za-

Grupa Lellek 

wej komunikacji. Jesienią 2021 r. Gezet rozpoczął produkcję 
własnych treści na tym kanale, w ciągu roku zwiększając 
liczbę wyświetleń niemal 6-krotnie. Firma cały czas prowa-
dzi również prace nad najnowszą, trzecią już wersją swojej 
strony internetowej, która poza odświeżonym wyglądem i 
interfejsem użytkownika będzie wzbogacona m.in. o moż-
liwość rezerwacji pojazdów dostępnych od ręki w pełni  
online oraz całkowicie zdalny wynajem. Jeśli dealer dotrzy-
ma słowa, a do tego zadba o funkcję sprawnego odkupu aut 
oraz umawianie się do serwisu za pośrednictwem strony, to 
wydaje się, że dalszy awans będzie tylko kwestią czasu. 

Duży skok w rankingu Internetowy Dealer Roku 2022 
wykonała także Grupa Gezet, która awansowała o trzy 
„oczka”, z pozycji 7. na 4. Uznaniem Kapituły cieszyły się 
zwłaszcza prowadzone przez dealera działania sprzeda-
żowe, skutecznie wykorzystujące zarówno środowisko 
Google’a (Ads, Mapy, YouTube, linki), jak i platformy Meta 
(zwłaszcza Messengera i Instagrama). Już przed rokiem 
zwróciliśmy ponadto uwagę na ogromną bazę obser-
wujących, którą na Facebooku tworzy już 100 tys. osób, a 
ostatnio dealer zaczął stawiać na rozwój YouTube’a, który 
z miesiąca na miesiąc odgrywa coraz większą rolę w firmo-

Grupa Gezet 4

5

6

100 tys. obserwujących na Facebooku to wynik rzadko spotykany w branży.

Numer jeden wśród debiutantów zwrócił uwagę świetnie przygotowaną stroną.

Atut dealera stanowi możliwość wglądu w auta znajdujące się w produkcji.
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jący stronę nie będą przy tym mieli żadnych problemów 
z nawigacją, bo witrynę Gazda Group cechuje prostota 
(w pozytywnym tego słowa znaczeniu). Obecnie dealer 
prowadzi zaś prace nad sklepem internetowym. Sklepem 
nietypowym, bo w ramach zakupu części, firma będzie 
oferowała dodatkowe usługi serwisowe. Jak ma to dzia-
łać? Klient, który zakupi klocki hamulcowe, może od razu 
zdecydować się na ich montaż u dealera, w ramach któ-
rego otrzyma dedykowane promocje serwisowe dopaso-
wane do jego samochodu. Efekt synergii gwarantowany.

marketing – tu w zasadzie wszystko działa, na nas 
jednak największe wrażenie zrobiło podejście sprze-
dawcy do trade inu. Możliwość zamiany starego auta 
na nowe pojawia się już przy ofercie samochodów do-
stępnych od ręki i pozwala na bardzo sprawny odkup 
pojazdu zarówno z perspektywy klienta, jak i dealera. 
Gorzej wypada natomiast serwis – aby zarezerwować 
wizytę, trzeba przeklikać i przeszukać kilka podstron, 
w czym nie pomagają liczne treści dodatkowe i po-
dział markowy.

Niekiedy, przeglądając dealerskie strony, możemy 
natknąć się na przykłady praktyk rzadko stosowanych w 
branży. Jest tak choćby w przypadku dealera wywodzące-
go się ze Śląska, który pod względem innowacyjności za-
prezentował się z całkiem niezłej strony. Przykład? Część 
ofert sprzedażowych oprócz standardowej ceny gotów-
kowej oraz raty leasingu zawiera informacje dotyczące 
wysokości raty kredytu. Klienci docenią również łatwość, 
z jaką można zarezerwować serwis wraz z możliwością 
wyboru rodzaju usługi oraz konkretnej daty. Odwiedza-

156,5 pkt. zagwarantowało łódzkiemu dealerowi 8. 
miejsce w rankingu. I niby jest to wynik zacny, który 
powinien firmę w pełni usatysfakcjonować, zwłaszcza 
że przedstawiciel Volkswagen Group (do finału kon-
kursu dostała się „volkswagenowa” część grupy) po raz 
pierwszy znalazł się w najlepszej piętnastce zestawie-
nia. Mimo to dealer ma prawo odczuwać lekki niedo-
syt, bo gdybyśmy układali „tabelę” jedynie na podsta-
wie głosów Kapituły, Grupa Bednarek stanęłaby tuż za 
podium. Media społecznościowe, strona internetowa, 

Gazda Group 

Grupa Bednarek 156,5 
   PKT.

155
   PKT.

154,5 
PKT.nościową dla swoich klientów, która pozwala gromadzić 

punkty i zamieniać je na firmowe gadżety. Wyróżnikiem 
sprzedawcy pozostają natomiast liczne akcje wizerunko-
we, przyczyniające się do budowania relacji z lokalnym 
otoczeniem, które dodatkowo wzmacnia ciągła aktyw-
ność w mediach społecznościowych i sporo unikatowych 
treści. I jeszcze ciekawostka: gdyby dealer utrzymał wynik 
głosowania online z zeszłego roku, to niewykluczone, że 
dziś walczyłby nawet o podium.

Jedynie dwie dziesiąte punktu zadecydowały o tym, 
że tegoroczne TOP10 zamknęły Salony Kanclerz. Faworyt 
internautów z pierwszej edycji rankingu tym razem musiał 
zadowolić się dopiero 9. lokatą w głosowaniu online, ale to, 
co dealer stracił w tej kategorii, w dużej mierze zrekom-
pensowały wyniki na innych polach. Po wielu miesiącach 
pracy firmie udało się uruchomić nową stronę interneto-
wą, wygodniejszą w obsłudze i przede wszystkim bardziej 
czytelną. Dealer zaprojektował również aplikację lojal-

Salony Kanclerz 

się dlaczego. Skuteczne działania marketingowe i sprze-
dażowe uzupełnia funkcjonalna strona internetowa za-
projektowana tak, aby wyprzedzać oczekiwania odwie-
dzających – stąd nie powinno dziwić, że umawiając się 
do serwisu, już w formularzu online możemy zamówić 
usługę door to door bądź zarezerwować samochód za-
stępczy (podobnej funkcjonalności próżno szukać u in-
nych dealerów). Efektu „wow” zabrakło natomiast w me-
diach społecznościowych. Skromnie wypada zwłaszcza 
firmowy kanał na YouTubie. 

Tutaj praca cały czas wre. Przed rokiem przedsta-
wiciela Renault i Dacii doceniliśmy za wdrożenie pro-
gramu e-RRG, który udostępniał klientom większość 
firmowych usług bez potrzeby wychodzenia z domu. Z 
końcem 2021 r. dealer rozpoczął intensywną pracę nad 
kolejnym rozwiązaniem online, czyli systemem eReputa-
cji, który ma na celu usprawnienie firmowej komunikacji. 
Założenia nowej inicjatywy są proste – żadna opinia nie 
może pozostać bez odpowiedzi, a jeśli klient jest nieza-
dowolony, to zadaniem pracowników jest, by dowiedzieć 

RRG Warszawa 

PATRON RANKINGU
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158,5 
   PKT.


