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Czerwiec 2022 r.



Początek 
elektrycznej rewolucji



W ciągu 3 lat nawet 
1000% wzrost rynku
Electric Vehicles

Na koniec kwietnia 2022 r. w Polsce 

zarejestrowanych było 46 552 samochodów 

o napędzie elektrycznym. Eksperci 

prognozują, że. w ciągu roku ta liczba się 

podwoi, a już za 3 lata po polskich drogach 

jeździć będzie około 500 tysięcy aut tego 

typu.

To prawdziwa rewolucja, której można się 

przyglądać lub aktywnie w niej uczestniczyć, 

jednocześnie przejmując większość 

rosnącego jak na drożdżach rynku.



Skąd te prognozowane 
wzrosty?

W ciągu najbliższych czterech 
lat dopłaty do zakupu 

samochodu elektrycznego 
dodatkowo podniosą 

atrakcyjność tego rozwiązania, 
zarówno w kontekście 

biznesowym, jak i prywatnym.

„MÓJ ELEKTRYK”

Wyliczenia Polskiego 
Stowarzyszenia Paliw 

Alternatywnych wskazują, że już 
dzisiaj auto elektryczne jest 
tańsze od spalinowego o 1/4 
pod względem całkowitych 

kosztów użytkowania.

TCO SAMOCHODU EV

Pod koniec marca w Polsce 
funkcjonowało 2166 

ogólnodostępnych stacji 
ładowania pojazdów 

elektrycznych, tj. 4217 
punktów. Tylko

w kwietniu uruchomiono 53 
nowe stacje (99 punktów).

INFRASTRUKTURA

Rosnące koszty paliwa, które 
z uwagi na sytuację 

międzynarodową utrzymują się 
na wysokim poziomie, będą 
motywowały kierowców do 

zmiany swoich przyzwyczajeń. 

KOSZTY PALIWA

Według prognoz Bloomberg New 
Energy Finance, elektryczne 

auta typu sedan i SUV zrównają 
się w kosztach produkcji z ich 
spalinowymi odpowiednikami 

w 2026 r.

KOSZTY ZAKUPU EV

Polacy coraz częściej wychodzą z 
założenia, że lepiej korzystać, niż 
mieć. W 2021 roku już co czwarty 
nowy samochód kupowany do 
firmy był finansowany w formie 
wynajmu długoterminowego. 

Rośnie również zainteresowanie 
leasingiem konsumenckim.  

FORMA FINANSOWANIA
Według PSPA aż 29 proc. 

Polaków deklaruje chęć zakupu 
samochodu elektrycznego. 

Z kolei z badania 
przeprowadzonego przez 
platformę analityczno-

badawczą UCE RESEARCH 
wynika, że jest to aż 61%.

POPULARNOŚĆ EV
Już dziś kierowcy aut 

z wtyczką mogą korzystać 
z przywilejów, takich jak jazda 

buspasami czy bezpłatne 
parkingi. Będzie to szczególnie 

odczuwalne, kiedy na 
samochody spalinowe będą 

nakładane kolejne obostrzenia. 

PRZYWILEJE



20 firm w programie 
”Mój Elektryk”
Każda nowa firma CFM, która przystępuje do 

programu Mój Elektryk, dołącza do 

nieformalnego wyścigu o tytuł lidera 

elektromobilności w Polsce.  

Jednak zgodnie z Prawem Pierwszeństwa, 

wygrają nie ci, którzy mają najbardziej 

atrakcyjną ofertę, a ci, którzy będą potrafili 

jako pierwsi skutecznie włączyć

i zaangażować Polaków do udziału w tej 

elektrycznej rewolucji.

To olbrzymia szansa na zdobycie pozycji Top 

of Mind na rynku CFM. Tylko jak to zrobić?



…ale auta elektryczne 
nie sprzedadzą się 
same…

Pomimo coraz większej oferty i spadających 

cen, samochody elektryczne nie rozchodzą 

się jak świeże bułeczki. 

Powodów jest wiele, m.in.:

• Polacy wciąż bardziej zwracają uwagę na 

koszt samego zakupu, nie na TCO

• Ciągle brakuje wiedzy na temat 

samochodów elektrycznych w Polsce (co 

powoduje obawy związane z ich 

użytkowaniem i np. ładowaniem)



Musimy jako pierwsi 
zbudować potrzebę

Firmy, które chcą rozpocząć efektywną 

sprzedaż, już dziś powinny rozpocząć 

przemyślane, konsekwentne i wyróżniające 

działania komunikacyjne. 

Ich celem powinno być nie tylko edukowanie, 

prezentacja oferty i przełamywanie obiekcji 

Klientów, ale przede wszystkim skuteczne 

budowanie zaangażowania i silne stymulowanie 

popytu poprzez wzbudzanie w odbiorcach 

potrzeby posiadania samochodów z wtyczką. 

To wyzwanie, przed którym stoi obecnie 

większość firm leasingowych i CFM.



Jeśli prognozy ekspertów się sprawdzą, w ciągu 

3 lat na polskim rynku zostanie sprzedanych

450 tysięcy samochodów elektrycznych. Dużą 

część tego tortu zagospodarować mogą firmy 

CFM.

Te, którym już teraz uda się zbudować pozycję 

i wizerunek lidera w zakresie finansowania 

samochodów zeroemisyjnych oraz wyróżnić się 

na tle konkurentów, będą odczuwały korzyści 

biznesowe w długofalowej perspektywie.

„Wyróżnij się lub 
zgiń”



„Firmy CFM stoją przed ogromną szansą!”
Wynajem długoterminowy staje się z każdym rokiem rozwiązaniem coraz bardziej 

popularnym i chętniej stosowanym przez przedsiębiorców. Rosnące zainteresowanie 

pojazdami z napędami elektrycznymi oraz udział firm Car Fleet Management w 

programie Mój Elektryk dają ogromny potencjał do dalszego rozwoju usługi na rynku 

polskim, a jednocześnie stwarzają szansę na wyłonienie się nowych liderów branży. 

Trzeba bowiem pamiętać, że już w całkiem niedługiej perspektywie rzesze Polaków -

przedsiębiorców i klientów indywidualnych - staną przed realnym wyborem: czy kupić 

samochód spalinowy czy już najwyższy czas na auto z wtyczką. Wielu z nich 

odejdzie od tradycyjnych metod finansowania, takich jak kredyt czy zakup ze 

środków własnych i zacznie szukać innych, bardziej efektywnych rozwiązań.

Biorąc pod uwagę, że zakres oferty i oferowane wsparcie finansowe w każdej z firm 

CFM jest podobne, wybiorą tych usługodawców, którzy zyskają przewagę na 

płaszczyźnie marketingowej. Tymczasem z naszych obserwacji wynika, że 

większość podmiotów realizuje te same, generyczne działania komunikacyjne, które 

nie dają im szansy na wyróżnienie się w świadomości klientów. Najwyższy czas, aby 

wyjść poza ramy utartych schematów i wykorzystać szansę, jaką dają zmiany w 

otoczeniu rynkowym!

Wiktor Pastucha
CEO Wills Integrated



Jak to zrobić?



Kluczem do zwiększania udziałów rynkowych jest jednoczesne 
zwiększanie 3 dostępności - mentalnej, fizycznej i portfolio.

Wzrost udziałów w rynku napędzają trzy siły



DOSTĘPNOŚĆ MENTALNA
§ Znajomość marki
§ Spójny wizerunek
§ Top of Mind -> na ile dana

marka przychodzi mi do głowy
kiedy myślę o zakupie produktu
z kategorii.

Niska dostępność mentalna 
hamuje potencjał sprzedażowy 

wypracowany przez dostępność 
fizyczną i portfolio.

DOSTĘPNOŚĆ PORTFOLIO
§ Wyróżniająca paleta usług
§ Innowacje produktowe
§ Produktowa odpowiedź na każdą

linię produktową / estetykę
oferowaną przez konkurenta.

§ Hero products

DOSTĘPNOŚĆ FIZYCZNA
§ Łatwość nabycia
§ Sieć dystrybucji
§ Dostępność sieci
§ Widoczność



Wills Integrated specjalizuje się 
w doradztwie strategicznym 
i prowadzeniu działań, które 
budują dostępność mentalną.



Zależy nam na budowaniu dostępności mentalnej,
która przekłada się na wzrosty sprzedaży,

a w tej kategorii możemy to robić łącząc ze sobą dwie drogi:

Budowanie trwałej świadomości wśród szerokiej
grupy docelowej. Tak, by w sytuacji rzeczywistego
wyboru w ramach kategorii, promowana marka
znalazła się w wachlarzu branych pod uwagę opcji.

Działania wymierzone w ścieżki zakupowe
konsumentów, którzy akurat rozważają zakup oraz
działania mające na celu wygenerowanie zakupu.

Dostępność mentalna wpływa na decyzje zakupowe…



F A Z A  1

Z A I N T E R E S O W A N I E  
D O S T A W C Ą

Potencjalny klient zaczyna 
zastanawiać się nad wyborem 
dostawcy ISP i nie robi tego 

przypadkowo. Ma już z tyłu głowy 
gdzie będzie szukać, ma pewien 

zestaw firm, które bierze pod 
uwagę.

TOP OF MIND + WIZERUNEK

F A Z A  2

A K T Y W N E  
P O S Z U K I W A N I A

Na tym etapie kształtują się 
konkretne potrzeby klienta. 

Wiedza zebrana podczas 
poszukiwań tworzy 

„światopogląd” na temat tego, co 
jest dobre, a co złe w tym 

segmencie. Zaangażowanie w tę 
fazę jest mocno zróżnicowane w 

różnych grupach.

TRAFFIC + LEADY

F A Z A  4

U Ż Y T K O W A N I E

Zadowoleni z zakupu opowiadają 
o nim znajomym offline, jak i  

online poprzez media 
społecznościowe.

WOM + UGC
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F A Z A  3

D E C Y Z J A  Z A K U P O W A

Po zapoznaniu się z 
dostępnymi na rynku opcjami, 

klient podejmuje decyzję o 
zakupie. Preferencje zależą od 
rodzaju klienta, dlatego warto 

działać na kilka sposobów.

ZAKUP

…a komunikacja jest dostosowana do miejsca na ścieżce
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Reklamy
Online i offline

Social Media
Content marketing
Działania reklamowe

Influencerzy
Akcje partnerskie

POS
Promocje sprzedażowe

Strona WWW
Prezentacja oferty

Komunikacja wizerunkowa

Internet
Google Ads

(Remarketing)

Social media
Konkursy

Interakcja z fanami

Media Relations
Współpraca redakcyjna

Branded Content
Lokowanie marki

Internet
Google Ads

TOP OF MIND + 
WIZERUNEK

TRAFFIC + LEADY WOM + UGCZAKUPTOP OF MIND + WIZERUNEK

Musimy komunikować w odpowiednim czasie…



…a także odnosić się do 
rozumu i emocji

Komunikację emocjonalną
zwyczajnie trudniej jest zbyć i trafia do wszystkich, 
bez względu na to czy akurat szukają produktu, czy 
nie. 

W odróżnieniu od argumentów racjonalnych, zostaje 
ona na dłużej w pamięci odbiorców (np. do momentu 
aż konsument zainteresuje się kategorią).

Komunikacja racjonalna 
(w tym promocje sprzedażowe) wpływa przede 
wszystkim na tych, którzy teraz myślą o zakupie
(i wśród nich daje szybkie rezultaty). 

Ci którzy o nim akurat nie myślą (zdecydowana 
większość), zbywają takie komunikaty i szybko 
zapominają o wszystkich racjonalnych argumentach.



→ Działania sprzedażowe wsparte 

działaniami wizerunkowymi 

wzmacniają się wzajemnie.

→ Sprzedaż x „Sprzedawalność”

→ Najbardziej efektywny podział 

budżetu: 60/40 na rzecz wizerunku.

Źródło: analiza 30 lat kampanii dla 1000 firm z 83 branż.

Bo wizerunek
wzmacnia sprzedaż



KAMPANIE 
RACJONALNE/SPRZEDAŻOWE

KAMPANIE 
EMOCJONALNE/WIZERUNKOWE

https://ipa.co.uk/media/5811/long_and_short_of_it_presentation_final.pdf

https://ipa.co.uk/media/5811/long_and_short_of_it_presentation_final.pdf


KAMPANIA 
RACJONALNE/SPRZEDAŻOWE

KAMPANIA 
EMOCJONALNE/WIZERUNKOWE

https://www.youtube.com/watch?v=T1chdqcDtyA

https://www.youtube.com/watch?v=T1chdqcDtyA


Dlaczego warto z nami 
współpracować?





Nasza praca ma długofalowe przełożenie na biznes
Pracujemy z firmami, które dzięki współpracy z nami zwiększyły wartość firmy, 

podniosły zaangażowanie pracowników, pogłębiły penetrację rynku lub stworzyły 
markę, która wzmacnia ich pozycję na lata.

Pracujemy ze 
świadomością 

kontekstu 
biznesowego

Budujemy markę 
będącą 

długotrwałym 
zasobem firmy

Realizujemy 
wspólnie określone 

cele

Szukamy 
najbardziej 

efektywnej drogi

Budujemy wartość.



Od lat znamy branżę 
CFM i rynek EV

Mamy szerokie doświadczenia zarówno jeśli 

chodzi o branżę Car Fleet Management jak i 

promocję samochodów elektrycznych w 

Polsce:

• Przez ostatnie 6 lat pełna obsługa 

komunikacyjna jednego z głównych graczy na 

rynku CFM

• Zbudowanie pozycji Top of Mind największej w 

Europie wypożyczalni samochodów 

elektrycznych Vozilla (4-ro krotnie więcej 

aktywnych użytkowników w porównaniu do 

największego konkurenta - Traficar)



Realizujemy projekty z obszarów:

Public Relations Performance Strategy Creative

Digital Branding Design

Integrated

Budowanie efektywnej 
obecności i relacji w 

mediach

Skuteczne zarządzanie 
budżetem kampanijnym 

w celu realizacji KPI

Opracowywanie 
pozycjonowania i 
strategii marki

Kreowanie historii, 
konceptów i linii 
komunikacyjnych

Przygotowanie 
contentu i realizacja 

aktywacji w Internecie

Tworzenie identyfikacji 
wizualnej marki

Projektowanie 
materiałów graficznych 
spójnych z konceptem

Realizacja celów biznesowych i strategicznych dzięki integracji wiedzy i umiejętności z wielu obszarów.



Wybrane realizacje



Top of Mind branży 
Vozilla

Wyzwanie:

Launch pierwszej w Polsce firmy car-sharing
opartej o auta elektryczne. Jedynie 3% korzystało 
wcześniej z tej usługi, a ponad 70% obawiało się 
samochodów EV.

Efekt:

Rozpoznawalność spontaniczna na rynku sięgnęła 
40% (wobec 6% największego konkurenta), 
samochody wypożyczono 600 tys. razy i 
przejechano nimi ponad 4 mln kilometrów. Vozilla
zdobyła także 4-ro krotnie więcej użytkowników niż 
konkurencja. Samochody elektryczne stały się 
atutem firmy i komunikacyjnym wyróżnikiem, który 
pozwolił wyróżnić ją na rynku.

Obszary:

Public Relations

DesignDigitalCreative

Performance Strategy







Zwiększenie 
rozpoznawalności marki
Blachotrapez

Wyzwanie:

Zbudowanie pozycji lidera w branży oraz 
wypromowanie nowego biznesowego wizerunku 
firmy przy jednoczesnym zwiększeniu dotarcia do 
nowych grup odbiorców.

Efekt:

Usystematyzowanie komunikacji produktowej 
i regularne kontakty z mediami zaprocentowały 
dotarciem do blisko 3 milionów osób (2019 r.), 
rozpoznawalność marki wzrosła o ok. 33% w latach 
2017-2019, a Firma jest obecnie liderem branży. 
Blachotrapez funkcjonuje jako międzynarodowa 
Grupa Kapitałowa i pojawia się w największych 
mediach w kraju jako Success Story Polskiego 
biznesu.

Obszary:

Public Relations DesignCreative







Nowa marka smartfit w USA
Jetsnatch
Wyzwanie:

Opracowanie nowej marki i wprowadzenie jej na 
rynek od kilku lat dynamicznie zapełniający się 
znaczącymi graczami (np. Tonal)

Efekt:

Dla Jetsnatch trening ciała to sposób na 
wzmocnienie siebie jako człowieka, bo za siłą 
fizyczną podąża siła umysłu. Naszym zadaniem 
było przekucie tej filozofii w DNA nowo powstałej 
marki. Opracowaliśmy strategię, nazwę, SIW, 
wszystkie materiały promocyjne, spot promocyjny, 
a także współpracujemy przy tworzeniu produktu.

W pierwszych 2 tygodniach dotarliśmy do 250 tys
zainteresowanych odbiorców. A premiera systemu 
Jetsnatch jeszcze przed nami.

Obszary:

Public Relations

DesignDigitalCreative

Performance Strategy





Spot wizerunkowy: 
https://youtu.be/6vVFSq0JXzg

https://youtu.be/6vVFSq0JXzg


Zdobycie pozycji lidera
Aluprof

Wyzwanie:

Nadanie nowej energii wizerunkowi firmy będącej 
jednym z europejskich liderów branży.

Efekt:

W ciągu 2021 roku uzyskaliśmy 1 700 publikacji w 
mediach na temat marki w ciągu roku co 
przełożyło się na dotarcie do 9 milionów odbiorców, 
zwiększyliśmy średni zasięg dzienny na Facebooku 
o 58% i dzięki naszej pracy firma uzyskała dostęp 
do 6 500 obserwujących na Linkedin, a jej zasięg 
komunikacyjny wzrósł o 800%.

W 2021 roku firma wkroczyła na międzynarodową 
scenę za sprawą zainicjowanej przez nas akcji 
„Future Builders”.

Obszary:

Public Relations

DesignDigitalCreative

Performance Strategy







https://youtu.be/SvvJgBEVuFk

https://youtu.be/SvvJgBEVuFk


Biały Jeleń



Loyd



Tyxo



Geox



Pracujemy z takimi 
firmami jak:



Porozmawiajmy 
o sile Twojej marki

www.wills.pl |  w.pastucha@wills.pl |  535773424

https://www.willsintegrated.com/
mailto:w.pastucha@wills.pl

