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Wyniki ankiety „Czym kierujesz się przy wyborze warsztatu?” 
Podsumowanie wyników

W 2021 roku ponownie sprawdziliśmy, czym kierują się klienci przy 
wyborze warsztatu samochodowego oraz co w największym stopniu 
wpływa na ich zadowolenie z usługi. 

Niezmiennie, najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór 
warsztatu są opinie - znajomych i rodziny oraz te znalezione 
w Internecie. Tym co najbardziej wpływa na zadowolenie klienta po 
wizycie jest nadal jakość wykonanej usługi.

Co się zmieniło w nastawieniu kierowców do warsztatów w porównaniu 
do zeszłego roku? Rola znajomych i rodziny w wyborze warsztatu 
ustąpiła miejsca opiniom w internecie.
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Wnioski

Opinie mają nadal największe znaczenie przy dokonywaniu wyboru! Opinie w internecie są teraz na pierwszym 
miejsce – awans z miejsca trzeciego w badaniu z 2020

62%, czyli zdecydowana większość respondentów wskazuje, że jakość wykonanej usługi najbardziej wpływa na ich 
satysfakcję po wizycie. Jako czynniki ważne w ocenie urosły zgodność ceny z wstępnym kosztorysem oraz 
terminowość naprawy. Estetyka warsztatu czy przynależność do sieci warsztatowej pozostają nadal mało istotne

Możliwość umówienia się do warsztatu online jest jedynym udogodnieniem, które zanotowało znaczący wzrost w 
pytaniu o to czego klienci oczekują od warsztatów – jest to jednak nadal mała grupa klientów - 9% (wzrost z 3%)

32% uczestników badania korzysta z internetu w celu dokonania wyboru warsztatu, pozostała grupa szuka 
w internecie informacji o konkretnym, wybranym wcześniej warsztacie. 

Zmniejszyła się rola opinii i rekomendacji znajomych i rodziny w procesie wyboru. „Pozytywna opinia 
rodziny/znajomych na temat warsztatu” spadło z 27,3% do 17,3% jako najważniejszy czynnik wyboru. „Warsztaty 
polecane przez znajomych” mają też mniejszy udział jako sposób szukania warsztatu – spadek z 59% do 45%.

Specjalizacja w danej marce jest nadal na podium jako czynnik wyboru, co daje warsztatom szanse na wyróżnienie 
się przez eksponowanie swojego doświadczenia oraz wiedzy poprzez certyfikaty szkoleń i ukończonych kursów 
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1. Co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze warsztatu, 
któremu chcesz zlecić naprawę swojego samochodu? 

Dla respondentów najważniejsze przy wyborze warsztatu są pozytywne opinie oraz specjalizacja - warto zachęcać zadowolonych 
klientów do dodania opinii o serwisie. Warto też pochwalić się certyfikatami szkoleń i ukończonych kursów.
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2. Czym jeszcze kierujesz się wybierając warsztat?
Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Łącznie: 664 zaznaczonych odpowiedzi.
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Porządny proces wyceny napraw na jak najwcześniejszym etapie – cennik online i transparentność kosztów są bardzo ważne
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3. W jaki sposób szukasz warsztatu, któremu chcesz zlecisz naprawę?
Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Łącznie: 354 zaznaczonych odpowiedzi.
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n=289
Wszyscy uczestnicy naszego badania odwiedzili Motointegrator.com ale tylko 10% rozumie go jako wyszukiwarkę warsztatów – dla 
zdecydowanej większości jest to przypadkowe miejsce, gdzie znajdują adres lub telefon wybranego już wcześniej warsztatu (hipoteza)
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4. Co najbardziej decyduje o Twoim zadowoleniu z warsztatu po wizycie?

Niezmiennie najważniejszym powodem satysfakcji klientów po wizycie w warsztacie jest dostarczona JAKOŚĆ usługi. 
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5. Na co jeszcze zwracasz uwagę oceniając warsztat samochodowy po wizycie?
Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Łącznie: 691 zaznaczonych odpowiedzi.
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Jakość po raz pierwszy i po raz drugi. Ciekawe tylko jak klienci oceniają jakość wykonania usługi i co się na to składa?



6. Które z poniższych udogodnień i rozwiązań są dla Ciebie przydatne i chciałbyś 
otrzymać je od warsztatu?
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Klienci warsztatów szukają fachowców, którzy nie tylko naprawią samochód ale też doradzą i podzielą się swoją wiedzą. Inwestycja extra 
czasu w komunikację z Klientem, przygotowanie dla niego rekomendacji może pomóc budować wizerunek eksperta i lojalność klienta! 



7. Które jeszcze udogodnienia są dla Ciebie przydatne?
Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Łącznie: 546 zaznaczonych odpowiedzi.
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Promocje, okazje, oferty specjalne – klienci szukają ich również w warsztatach i warsztaty mogą to wykorzystać



Charakterystyka respondentów

21,1%

78,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kobieta Mężczyzna

Płeć

6,60%
9,70%

26,30% 25,60%

18,70%

13,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

18-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55-64 lata 65 lat i więcej

Wiek

© GeoNames, Microsoft, TomTom
Obsługiwane przez usługę Bing

8,70%

4,50%

5,90%

3,80%

4,50%

6,20%

21,80%

2,10%

4,50%

3,80%

8,00%

11,40%

0,70%

2,10%

6,90%

5,20%

Województwo

n=289

Your car in good hands



Wyniki ankiety "Czym kierujesz się przy wyborze warsztatu?"

CZAS TRWANIA LICZBA RESPONDENTÓW LICZBA PYTAŃ

Listopad-Grudzień 
2021 289

odwiedzających 
Motointegrator.com

7

Your car in good hands


