Mię
ędzynaro
odowy prroject ba dawczy chce prz
zygotowa
ać dealerów
sam
mochodó
ów i moto
ocykli do
o wyzwań
ń przyszłości.
Now
we, kluczowe kwaliffikacje wyymagają zmiany my
yślenia i sszkoleń wśród
w
sprzzedawców.
Ziden
ntyfikował przyszłe wyzwania rynku motoryzacyjn
m
nego w Europie (rynek
samo
ochodów i motocykli)) i powiąza
ane kluczo
owe kompetencje w rramach pro
ojektu
wspieranego prrzez Unię Europejską
ą. Zostały one skonffrontowane z perspek
ktywą
deale
erów – zao
obserwowan
no znaczne
e różnice w ocenie ekspertów
e
i sprzedaw
wców.
Podc
czas gdy de
ealerzy wciiąż praktyku
ują tradycy
yjne podejśc
cie do sprzzedaży, eks
sperci
wierzzą, że w przyszłości
p
sukces za
apewni roz
zwój orienta
acji na po
otrzeby klie
enta i
ofero
owanie usług dodatkow
wych (przykłładowo: wspierających mobilność)
ć), w połącze
eniu z
profe
esjonalnym zarządzan
niem. Taka
a zmiana orientacji wymagać będzie no
owych
umie
ejętności, kttóre będą musieli
m
opa nować dealerzy i zatru
udnieni sprrzedawcy. Celem
C
proje
ektu jest sttworzenie w oparciu o wyniki przeprowadz
p
zonych bad
dań, progra
amów
trenin
ngowych i szkolenio
owych dla personelu sprzedażo
owego orazz odpowiednich
programów kszttałcenia dla uczelni wyżższych.
Bada
acze z Uniw
wersytetu Na
auk Stosowa
anych Górne
ej Austrii, we
w współpraccy z partnerskimi
uniwe
ersytetami z Ankony (Włochy), Gdań
ńska (Polska
a), Mladá Bo
oleslav (Czeechy) oraz firrmami
KTM--Sportmotorccycle AG, Šk
koda Auto i Snap-On Bu
usiness Solu
ution prowad zą projekt mający
m
na ce
elu przygotow
wanie dealerrów branży m
motoryzacyjn
nej na wyzwania przyszło
łości. Na pierszym
etapie
e projektu prrzeprowadzo
ono badania,, mające okrreślić jak zmieni się ryneek motoryzac
cyjny i
jakie kluczowe kw
walifikacje bę
ędą decydow
wać o sukces
sie na tym ryn
nku. Badaniaa przeprowad
dzono
wśród
d 21 eksperttów, 152 dea
alerów samocchodowych i 63 dealerów
w motocykli.
Nowe
e wyzwania dla produce
entów i sprzzedawców.
Ryne
ek motoryzaccyjny czekają
ą szybkie I d
daleko idące zmiany doty
yczące zarów
wno produce
entów,
jak I sprzedawcców samoch
hodów i mo
otocykli. Wś
śród nich wymienić
w
naależy zarząd
dzanie
sprze
edażą wielu
u marek, sprzedaż
s
on
n-line, ograniczone mo
ożliwości finnansowanie oraz
nością. Wyz
ofero
owanie usług
g związanyc
ch z mobiln
zwania te wymagać
w
bbędą odejśc
cia od
klasyyznego sposo
obu sprzeda
awania produ
uktu motoryz
zacyjnego i stania
s
się raaczej usługod
dawcą
na ryynku. Tym sa
amym, sprze
edawcy mają
ący kontakt z klientem odgrywać
o
bęędą kluczową
ą rolę.
Większość z nich
h nie zdaje sobie jednak sprawy ze zmian
z
zachod
dzących na rynku I zmag
ga się
mniejszającą
ą się sprzeda
ażą swoich m
marek i prod
duktów, co je
est potwierdzzane przez wyniki
w
ze zm
badań wśród ekspertów i dealerów.
edawcy nie są zoriento
owani na pottrzeby klienta
Sprze
Bada
anie sprzedawców na ryn
nkach austriiackim, czes
skim, niemiec
ckim, włoskim
m i polskim miało
na ce
elu wskazan
nie umiejętno
ości wymaga
ających rozw
woju poprzez
z szkolenia. Wśród badanych
przew
ważała opinia, że najwa
ażniejszą kom
mpetencją ic
ch personelu
u jest wiedzaa produktow
wa; na
kolejn
nych miejsca
ach uplasowa
ały się know--how i umiejętności sprzedażowe now
wych i używanych
samo
ochodów (wyykres). Inne, mniej zorie
entowane na
a produkt umiejętności, wymieniane
e były
rzadzziej. Do tej grupy
g
zaliczo
ono wiedzę o zarządzan
niu finansami, umiejętnośści marketingowe,
wyko
orzystywanie nowych mediów. Chocia
aż w badaniu zauważono niewielkie różnice pom
między
krajam
mi (przykład
dowo we Włoszech
W
p
podkreślano silnie wag
gę sprzedażży elektronicznej)
sprze
edawcy ogółe
em trzymają
ą się umiejętn
ności decydu
ujących o sukcesie w minnionych latach, co
nie sp
prawdza się w warunkach gwałtownie
e zmieniając
cego się rynk
ku.
perci: klienci i pracowniicy decydują
ą o konkure
encyjności
Eksp
Eksperci specjaliizujący się w branży m otoryzacyjne
ej, z firm sz
zkoleniowychh, uniwersyte
etów i
medió
ów wskazali istotne niedostatki, zzwłaszcza w zakresie zarządzani a – planow
wania,
pozysskiwania now
wych klientó
ów, zarządza
ania relacjam
mi z klientem
m, rozumiennia i zaspokajania
potrzeb klienta, wykorzystyw
w
wania nowych
h mediów i orientacji na
a usługi. Zdaaniem ekspertów,
kluczzową rolę dla
a odniesieniia sukcesu, odgrywaja pełen motyw
wacji I umiej
ejętności perrsonel,
będą
ący w stanie zarażać klientów entuzzjazmem do sprzedawan
nej marki. T
Tym samym, poza
1

wiedzzą produktow
wą, sprzeda
awcy powinn
ni charaktery
yzować się doskonałym
mi umiejętnoś
ściami
komu
unikacji, wyso
oką motywac
cją i zrozumi eniem potrze
eb klienta.
Nowe
e umiejętno
ości wymaga
ają nowych szkoleń i ko
oncepcji ksz
ztałcenia.
Opierrając się na wynikach ba
adań, skonsttruowano na
arzędzie do oceny
o
kompeetencji. Umo
ożliwia
ono dealerom branży
b
moto
oryzacyjnej o
ocenę własnych umieję
ętności i oddniesienie ic
ch do
stand
dardów branżży, tak by wskazać
w
obszzary wiedzy wymagające
e dodatkowyych szkoleń. Taka
ocean
n będzie punktem starto
owym do stw
worzenia now
wych koncep
pcji treningu i towarzysz
zących
mu m
materiałów. Wśród
W
nich znajdą się przzykłady dobrrych praktyk, studia przyppadków, materiały
wideo
o i przegląd literatury. Po
oza realizacją
ą celu podno
oszenia kwalifikacji dealeerów, opraco
owane
zosta
aną koncepccje kursów i materiały szkoleniow
we dla uniw
wersytetów i innych ins
stytucji
eduka
acyjnych, taka
t
by zapewnić
z
w
właściwe ks
ształcenie potencjalnycch sprzeda
awców
wcho
odzących na rynek pracy i poszukująccych zatrudn
nienia w bran
nży motoryzaacyjnej. Wsz
zystkie
materiały oraz narzędzie do samoocenyy kompetenc
cji będą dos
stępne publi cznie (plano
owana
publikkacja testu samooceny
s
to
o kwiecień 20
013).
Stron
na WWW pro
ojektu: http://www.new-d
distribution-s
skills.eu/
ojekcie:
O pro
Proje
ekt, którego czas
c
trwania zaplanowan
ny został na 3 lata, jest ws
spółfinansow
wany przez Unię
U
Europ
pejską (EAC
CEA - Education, Audiovissual & Culturre Executive Agency). W
Wszystkie
wypra
acowane ma
ateriały szkoleniowe orazz pozostałe produkty
p
pow
wstałe w ramaach projektu są
dostę
ępne publiczn
nie. Efektem projektu w d
długim okres
sie ma być ro
ozwój konkurrencyjności I
ochro
ona miejsc pracy.
Kluczzowe elemen
nty projektu:
 Intensywn
na analiza ry
ynku, z uwzg
ględnieniem różnic
r
występujących na rynkach
narodowyych. W wynik
ku analizy okkreślone zosttaną kluczow
we obszary kkompetencji
dealerów
w rynku motorryzacyjnego oraz absolw
wentów uczelni wyższych chcących
pracowaćć w tej branży.
nie wszechstrronnych matteriałów dyda
aktycznych, wykorzystują
w
ących nowe
 Stworzen
media, wspierających
h zidentyfikow
wane kluczow
we obszary kopetencji
k
naa zmieniając
cym
się rynku.
wanie progra
amów szkole
eniowych i ed
dukacyjnych na poziomiee kształcenia
 Wypracow
wyższego
o.
nie narzędzi pozwalającyc
p
ch na samoo
ocenę umieję
ętności – dla dealerów brranży
 Stworzen
oraz stud
dentów, w celu zidentyfiko
owania obsz
zarów wymag
gających wspparcia
szkolenio
owego.
ostanie zamk
knięty konferrencją w Ank
konie, podcza
as której prezzentowane będą
b
 Projekt zo
wyniki pra
ac badawczy
ych i inne pro
odukty projek
ktu. Wśród zaproszonychh gości znajd
dą się
instytucje
e badawcze i szkoleniowe
e, chcące po
odzielić się sw
woimi osiągnnięciami
związanyymi z tematyk
ką projektu ( np. studiami przypadków
w)
nerami proje
ektu są:
Partn
Unive
ersity of Applied Sciences
s Upper Ausstria, School of Managem
ment (Steyr, A
Austria)
Unive
ersità Politeccnica delle Marche (Anko
ona, Włochy)
Škoda Auto Unive
ersity (Mladá
á Boleslav, C
Czechy)
Uniwersytet Gdań
ński (Gdańsk
k, Polska)
KTM--Sportmotorccycle AG (Ma
attighofen, A
Austria)
Snap
p-On Businesss Solutions (Reading, W
Wielka Brytania)

Więcej informacji dostępnych jest drogą m
mailową: marrcin.skurczyn
nski@gmail.ccom
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What kiind of training do
o you find crucial for
f sales personn
nel?
importance ass index (0=not im
mportant at all, 1000 = very importaant)

m
motorcycle
retaile
ers (n=63)

car retailers (n=152)

product know how
h

93 96

ab
bility to sell new introduced vehiccles

91

ability to soll pre‐owned vehiccles

85

ability to sell financial
f
servicess (leasing, insuran
nce)

81

IT skkills

74

knowlledge about cost increasing activitties

73

ability to sell equipm
ment and accessorries

67

89
89

78
77
79

financial knowled
dge

71 74

organizzation of open ho
ouse and participaation in trade sho
ows

64

kno
owledge about laaws

79

65

knowled
dge about marketting
use of
o new/social meedia

96

72

64
60

69
9
67
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