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Metodologie průzkumu:
Cíl průzkumu:
Účelem průzkumu, provedeného mezi servisy osobních vozidel, bylo shromáždit informace
v souvislosti s pandemií ovlivňující automobilový průmysl.

Metodologie průzkumu:
• Skupina zahrnuta do výzkumu: nezávislé a autorizované servisy;
• Metoda sběru dat: ankety na stranách webových portálů systémem CAWI;
• Realizace průzkumu: MotoFocus Group;
• Velikost vzorku: N=minimum 100 zástupců servisů v každé zemi;
Průzkum byl realizován v dubnu 2020.

Následující termíny použité v prezentaci se vztahují k časové perspektivě:
• Včera: začátek pandemie;
• Dnes: polovina dubna;
• Zítra: květen/červen.

Hlavní poznatky o kondici
trhu s opravami automobilů

47,8% předpokládaný propad počtů zákazníků v servisech po
prvním měsíci pandemie;

32,5 % metod boje z krize je redukce nákladů na zaměstnanost;
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47,3% redukce investic do servisního vybavení a aktualizace programů;
64,5% nedostatečná podpora ze strany státu,
v každé zemi však s velkými rozdíly;

Jako lék proti krizi jedni plánují snížit,
a další zvýšit

ceny služeb.

Všechno zlé je pro něco dobré.
Očekávané stárnutí flotily je příležitostí ke zvýšení zájmu o opravy.

Svět servisů včera:
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Vozový park roste,
i když v mnoha
zemích stárne.

Počet návštěv
v servisech
se zvyšuje.

Výdaje řidičů
na opravy se
neustále zvyšují
díky technické
sofistikovanosti
automobilů.

Rozvíjí se silná konkurence mezi
segmenty aftermarketu (IAM) a originálním
segmentem oprav (OES),
ačkoli se podíly na trhu drasticky nemění.

Pracovní trh
v mnoha zemích
nutí ke zvýšování
mezd, čímž se zvyšují
náklady za služby.
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Svět servisů dnes
a očekávání z dopadů krize
rozsah od 1 do 10 (1 - nepociťuje krizi; 10 - kritické ohrožení)
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Očekávané dopady krize
CEE

35,2% společností pozitivně hodnotí vládní podporu
průměrné národní hodnocení dopadů krize

52,6%

% firem označujících dopad jako kritický
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Předpokládaný střední propad
počtu zákazníků
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Velikost koule je úměrná velikosti automobilovému parku,
indikuje tedy očekávaný rozsah ztrát na trhu

Plánovaná redukce nákladů na zaměstnanost

Očekávané dopady krize

Změna poptávky po servisních službách
Procento firem, které plánují
snížení nákladů na zaměstnanost
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Bylo použito opatření

Nebylo použito

Opatření na ochranu zaměstnanců v servisech
Procento firem, které
plánují snížení nákladů
na zaměstnanost

Procento firem, které
nevyužijí pomoc státu
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Úroveň realizace objednávek dílů
Procentuální propad návštěv
v servisech 04.2020 vs 04.2019
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Kde servisy hledají způsoby, jak přežít krizi?
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Vládní podpora:
- půjčky
- nevratné půjčky
- dočasná deregulace

Snížení nákladů na
zaměstnanost:
- snížení platů
- propuštění zaměstnanců
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Omezení investic:
- vybavení servisů
-školení zaměstnanců
- snížený rozsah služeb

Změna cenové politiky:
- zvýšení cen služeb
- snížení cen služeb
- změna marží na dílech

Plánované omezení investic servisů
% firem, které pozitivně hodnotí vládní podporu
% firem plánující omezit vybavení servisů

% firem, které omezí školení zaměstnanců
% firem snižující rozsah poskytovaných služeb

Sektor dílenského vybavení může být
krizí výrazně ovlivněn, protože
předpokládané stárnutí vozového
parku nevytváří potřebu investic do
nových nástrojů a ještě aktuálnějšího
softwaru.

Tradiční školení navzdory svým velkým
výhodám ztrácejí na důležitosti, online
školení a video tréninky se vyvíjejí
rychle a je to bezpečná
a nejlevnější forma získávání znalostí.

V době krize servisy svědoměji
přistupují k výpočtu ziskovosti
poskytovaných služeb se zaměřením na
rychlé a nákladově efektivní služby a
specializace, která umožňují snížení
nákladů.

Změna cenové politiky

Procento
firem

nárůst cen služeb
snížení cen služeb

plánované snížení rozsahu služeb
snížení nákladů na zaměstnanost

Přes nedostatek zákazníků jsou fixní
náklady tak vysoké, že mnoho servisů při
hledání cesty z krize, zvažuje zvýšení ceny
služeb. Když jsme se zeptali na politiku
stanovení ceny dílů, pouze několik
respondentů odpovědělo, že plánuji také
zvýšit marži na díly.

V průměru se méně než polovina
servisů, které se snaží stimulovat své
podnikání a přilákat zákazníky,
rozhoduje o snížení cen služeb.

Pravděpodobně ani jedna, ani druhá
taktika nezlepší stav servisů, a proto
značné procento z nich usiluje o úspory
při snižování nákladů na zaměstnance, a
to i omezením doby provozu servisu.

Srdečně zveme všechny ke spolupráci v oblasti průzkumu trhu a
efektivní propagaci společností v automobilovém průmyslu.
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