


MotoFocus je analytickou firmou, která se specializuje na výzkumy 
motoristického trhu. Tato specializace Vám umožní podílet se na využívání analýz 
motoristického trhu a zároveň  i vy se můžete stát hlavním přispívatelem při 
vytváření výsledku těchto analýz. 
 stále budeme rozšiřovat naši nabídku při použití novátorských technologických postupů 
     se zaměřením na našeho klienta  
 k potřebám klienta přistupujeme individuálně 
 pracujeme ve shodě s profesiální etikou a nejvyššími standardy výzkumné branže 
 jsme přesvědčeni, že spolupráce s námi bude pro Vás příjemnou zkušeností  
 nabízíme rovněž možnost mezinárodních analýz 

 
MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů 

 
TÝM 
MotoFocus.pl a MotoFocus.eu to je tým kreativních odborníků, plných nadšení  
a zaangažovaných analytiků s novátorským přístupem k průzkumu trhu. 
Díky našim znalostem z marketingu, sociologie a psychologie dokážeme  
i ty nejtěžší zadání prezentovat srozumitelným jazykem.  
 
PROJEKTY 
Projektové analýzy jsou autorským projektem MotoFocusu. Jsou to výzkumy  
a analýzy zaměřené na jednotlivé produktové skupiny, nezávislé servisy a servisní 
koncepty. 
Výsledky produktových analýz na rozdíl analýz ad hoc nejsou připravovány  
pro jednotlivé klienty. Jejich cena je dostupnější a šíře výzkumu obsáhlejší. 
 
ANALÝZA AD HOC 
MotoFocus nabízí analýzy šité na míru a doladěné do indivuduálních potřeb 
každého klienta. Garantujeme spolupráci na každém stupni procesu analýz. 
Naše služba pro Vás nekončí jen dodáním hotových analýz, ale můžete od nás 
očekávat expertní poradenství, přípravu Vámi požadovaných analýz  
a pomoc při řešení Vašich problémů. 
 



ÚVOD 

Překládáme Vám analýzu velkoobchodů náhradních dílů v České republice. 
První část této analýzy mapuje, jak probíhá provoz velkobchodů, kdo jsou jejich 
dodavatelé, jakým způsobem nakupují náhradní díly, jaké služby nabízejí svým 
zákazníkům a s čím se potýkají při své činnosti.   
Informace uvedené v analýze budou potřebné a mohou pomoci v plánování 
prodejních aktivit firem prodávající a vyrábějící náhradní díly. 
Druhá část analýzy představuje počty velkoobchodů v jednotlivých krajích  
a okresech. 

  CÍL ANALÝZY 

 KOMU JE ANALÝZA URČENA 

 METODOLOGIE PRŮZKUMU 

Analýza je určena pro široké spektrum odběratelů, počínaje vedením 
distributorských a výrobních firem v motoristické branži, pro osoby řídící 
obchodní a marketingové aktivity firem. Rovněž pro všechny zájemce  
z motoristické branže.  

První část analýzy probíhala na základě odpovědí na anketní otázky umístěné 
na portálu MotoFocus.eu a na základě telefonických dotazů zástupcům 
velkoobchodů od srpna 2011 do února roku 2012 na vzorku 82 respodentů, 
kteří vlastní nebo provozují velkoobchod na území České republice. Všechny 
případy neobjektivních odpovědí byly odstraněny.  
Druhá část je zpracována na základě průzkumu a databáze portálu 
MotoFocus.eu. 
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1. POČET ZAMĚSTNANCŮ VE VELKOOBCHODECH 

Diagram 3 - Počet zaměstnanců  ve velkoobchodech 
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Diagram 6 - Nákupy zboží velkoobchodem v zahraničí 
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5.2 Nákupy velkoobchodů v zahraničí 



12. HODNOCENÍ LET 2005 AŽ 2010 VELKOOBCHODY 

Graf 12 -  Který rok byl v období 2005-2010 po stránce tržeb nejhorší 
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Který rok byl v období 2005 - 2010 po stránce tržeb nejhorší? 



  

Nabyvatel této analýzy se zavazuje tuto analýzu dále neprodávat ani kopírovat, vcelku 
ani po částech. Není možno ji veřejně publikovat a využít vcelku nebo po částech  
s cílem finančního zisku bez písemného svolení firmy MotoFocus EU s.r.o. Výjimkou je 
využití těchto materiálů během školení určené klientům a pracovníkům firmy, která tuto 
analýzu zakoupila (s uvedením zdroje).   
 

Odpovědi na další otázky Vám poskytne: 
 

René Szotek   
jednatel společnosti  
e-mail: rene.szotek@motofocus.eu  
Tel. +420 777 77 44 66 

 


