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TOYOTA PROFESSIONAL – 
NOWA SIEĆ SALONÓW 
AUT DOSTAWCZYCH



Nowa marka samochodów użytkowych przeciera 
szlaki na polskim rynku. Rozwijająca się sieć 
sprzedaży Toyota Professional proponuje klientom 
biznesowym fachowe doradztwo, ogromną liczbę 
konfiguracji samochodów i atrakcyjną ofertę 
fabrycznych konwersji i zabudów. Dlaczego auta 
dostawcze są sprzedawane w osobnej sieci i gdzie 
zlokalizowane są salony?

Ofensywa Toyoty na rynku aut użytkowych nabiera 
tempa. Sieć salonów Toyota Professional rośnie 
i przekonuje klientów wsparciem i doradztwem 
wykwalifikowanych sprzedawców. Skąd pomysł na 
utworzenie nowej sieci? 
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To pilotażowy program, który ma na celu wypracować 
wzorce i koncepcję sprzedaży aut użytkowych 
w całej Europie. Zadanie, które zostało powierzone 
polskiemu oddziałowi Toyoty ma na celu podniesienie 
jakości i skuteczności sprzedaży aut dostawczych. 
Wszystko zaczęło się pod koniec 2019 roku, a trudny 
dla branży rok 2020 zaowocował otwarciem kilku 
nowych punktów dealerskich. Dziś, sieć salonów 
Toyota Professional liczy 5 punktów: 

• Toyota Professional Bemowo w Warszawie
• Toyota Professional Wesoła koło Warszawy
• Toyota Professional Bońkowscy Sady koło Poznania
• Toyota Professional Kozłowski Szczecin
• Toyota Professional Zielona Góra 

W wymienionych wyżej placówkach znajdziemy 
osobowe i dostawcze modele należące do gamy 
aut Toyota Professional. Dziś są to Toyota PROACE, 
PROACE CITY, PROACE Verso, PROACE CITY Verso, 
PROACE Platforma i Hilux.
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O zagadnieniach związanych ze sprzedażą 
aut użytkowych, o tym, co wspólnego ma 
Toyota PROACE z limuzyną i o tym, który 
model jest zaskakującym hitem sprzedażowym, 
rozmawialiśmy z Pawłem Jańskim - dyrektorem 
handlowym salonu Toyota Professional Bemowo. 

Czy sprzedaż aut użytkowych mocno różni  
się od sprzedaży aut osobowych? Jakie są 
główne różnice?
W mojej ocenie różni się i to bardzo. Przede 
wszystkim dlatego, że w przypadku aut osobo-
wych, głównym elementem, który motywuje za-
kup są emocje. Klientowi auto musi się spodobać, 
musi mu pasować jego kolor i charakter. W przy-
padku samochodów dostawczych, które są do 
siebie w pewien sposób podobne, cechy, które 
je definiują są zupełnie inne niż w przypadku aut 
osobowych. Emocje nie grają roli, a bardziej liczy 
się ładowność, pakowność i praktyczne walory. 
Wyjątkiem jest Hilux, który jest często kupowany 
ze względu na emocje. 
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W takim razie, czy na Hiluxa decydują 
się głównie osoby prywatne, czy firmy?
Różnie. Klient, który szuka samochodu prywatnie, 
trafi do punktu dealerskiego Toyoty, a ci, którzy 
szukają auta do firmy, przyjdą do nas, do salonu 
Toyota Professional. Niektórzy klienci przychodzą 
po auto do pracy, w wersji podstawowej, a nie-
którzy w wersji wyposażonej „pod korek” i takie 
auto służy trochę do pracy, a trochę do zaba-
wy w weekend czy w wakacje. Dlatego przed 
naszym salonem stoją dwie „demówki” - jedna 
w wersji Invincible, a druga w wersji DLX. 
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Handlowcy muszą chyba przyswoić znacznie 
większą liczbę informacji - zabudowy, różne 
wersje długości, wysokości. Czy sprzedawca aut 
użytkowych ma cięższe zadanie niż sprzedawca 
aut wyłącznie osobowych?
Zdecydowanie tak. Moim zdaniem był to jeden 
z powodów, dla którego została powołana do 
życia sieć Toyota Professional. Mamy wyspecja-
lizowanych doradców od samochodów użytko-
wych, którzy mają pełną wiedzę z zakresu zabu-
dów, ładowności, personalizacji auta pod klienta. 
Żeby sprzedać auto użytkowe trzeba poznać 
znacznie więcej potrzeb klienta, poświęcić na 
ten proces o wiele więcej czasu. Mało kto wie, że 
wariantów i możliwości konfiguracji aut użytko-
wych mamy zdecydowanie więcej niż na przykład 
w przypadku modeli Lexusa.



7

Czyli sprzedaż aut użytkowych ma wiele wspólnego 
ze sprzedażą luksusowych limuzyn?
Paradoksalnie - tak. Powiedziałbym nawet, że klienci, 
którzy przychodzą po samochody dostawcze, zwłasz-
cza ci, którzy wiedzą, czego chcą, mają jeszcze więk-
sze wymagania niż klienci na auta luksusowe. A pa-
miętajmy, że w odróżnieniu od zakupu limuzyny czy 
auta klasy premium, nie ma tu miejsca na emocje. 

A ilu jest takich klientów? Czy to raczej oni  
wiedzą czego chcą, czy rolą sprzedawcy jest  
nakierowanie klienta na konkretny model,  
zabudowę i wariant auta?
Różnie. Powiedziałbym, że koniec końców sprzedawca 
zawsze trochę nakierowuje, nawet klienta, który wie 
czego chce. Często ktoś wchodzi do salonu i mówi, że 
zależy mu na konkretnej zabudowie. Sprzedawca pyta 
dlaczego interesuje go akurat taki wariant, a w odpo-
wiedzi słyszy „bo takim jeździłem do tej pory”. Może 
się jednak okazać, że przez kilka lat, przez które użyt-
kował swój dotychczasowy samochód, na rynku po-
jawiło się coś lepszego, lub my, w salonie Toyota Pro-
fessional mamy coś, co będzie lepiej dopasowane do 
jego potrzeb. Zawsze rolą handlowca jest zrozumienie 
potrzeb klienta i zaproponowanie rozwiązania skrojo-
nego na miarę.
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To ciekawe, bo mogłoby się wydawać, że auta 
użytkowe wcale się nie zmieniają. To od zawsze 
były samochody do pracy, ale postęp również w ich 
przypadku jest chyba wyraźny.
Zmienia się mnóstwo rzeczy. Postęp jest wyraźny, 
bo zmieniło się postrzeganie człowieka, który siedzi 
za kierownicą takiego auta. Kiedyś kupowało się sa-
mochody z myślą „to nie ja będę z niego korzystał”. 
Na szczęście dziś bardziej dba się o pracownika, 
oczekuje się, że i on będzie miał wygodę w kabinie 

- klimatyzację, Bluetooth czy kamerę cofania. Dzię-
ki temu praca może być bardziej efektywna. Kiedyś 
oczywistą rzeczą było, że pracownik wkłada drabi-
nę na dach i musi sobie jakoś z tym poradzić. Dziś, 
mamy specjalne siłowniki - podchodzimy do auta 
z drabiną, a ona praktycznie sama wjeżdża na dach. 
Są również rozwiązania praktyczne - szafki, uchwyty, 
czy nawet zbiornik z mydłem i wodą, dzięki któremu 
po pracy można umyć ręce i ruszyć w komfortową 
drogę. To wydają się być detale, ale my na takie 
szczegóły zwracamy uwagę. 
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Co jeszcze jest asem w rękawie aut użytkowych 
Toyota Professional?
Na pewno bardzo pomaga brand Toyoty. Jest to 
marka znana na całym świecie, zarówno z aut 
osobowych, jak i dostawczych. Kolejną kwestią są 
korzystne warunki gwarancji. Szczególnie warto 
zwrócić uwagę na liczbę dostępnych zabudów i to 
jest coś, nad czym pracuje zarówno Toyota Motor 
Poland ale i każdy salon Toyota Professional. 
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A który model sprzedaje się najlepiej?
Nie ma zdecydowanego lidera, ale na pewno jed-
nym z zaskakujących hitów jest Toyota Hilux w wer-
sji DLX i Invincible. Drugim najlepiej sprzedającym 
się autem jest Toyota PROACE Izoterma, a więc sa-
mochód już zabudowany. Z wariantów osobowych 
najwięcej sprzedajemy Toyoty PROACE CITY Verso  
z podstawowym wyposażeniem.

Jaka jest typowa objętość zamówień? Czy to 
głównie floty, czy pojedyncze auta?
Pół na pół. Nasi najwięksi klienci kupują po 40-80 
samochodów i jest ich kilku. Większość klientów to 
firmy, które mają po kilka samochodów i oni naj-
częściej dokupują auta pojedynczo.



PROACE CITY

PROACE CITY VERSO

PROACE

PROACE VERSO

PROACE PLATFORMA

HILUX


