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Wypożyczanie samochodu jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu i codziennego
życia. O ile jeszcze kilkanaście lat temu mogło to by oznaką luksusu, o tyle w we współczesnym
świecie jest to normlany element codziennego funkcjonowania. To sprawia, że wyrósł popyt na
tego rodzaju usługi, a z drugiej strony wzrosła także podaż i konkurencja na rynku ﬁrm,
oferujących wynajem samochodów. Na co więc zwrócić uwagę, poszukując ﬁrmy świadczących
tego rodzaju usługi? Spróbujmy wymienić najważniejsze rzeczy.

Różni klienci i różne potrzeby – właściwy dobór auta
Jednym z podstawowych aspektów, na które zwracamy uwagę jest wynajem aut na różne potrzeby.

Samochody luksusowe
Klientów, poszukujących pojazdu na specjalne okazje interesuje wynajem samochodów luksusowych.
Piękne, wyjątkowe auto to często potykany element ślub i wesele oraz innych uroczystości o rodzinnym
charakterze.

Odbiorcy firmowi - samochody dostawcze i sportowe
Z kolei wśród odbiorców instytucjonalnych w zakresie zainteresowania będzie wypożyczalnia samochodów
dostawczych, dostosowanych do różnych potrzeb. Zarówno pod względem pojemności jak też i rodzaju

przewożonych towarów.
Odbiorców ﬁrmowych bardzo często interesuje także wynajem samochodów sportowych, które uświetniają
ﬁrmowe spotkania, imprezy i eventy.

Samochody miejskie i VANy - odbiorca indywidualny
Istotnym odbiorcą usług jest także klient indywidualny. Bardzo często w sytuacji, kiedy własny samochód
jest niesprawny i wymaga dłuższej naprawy, sięgamy po auto z wypożyczalni, aby sprostać zadaniom,
jakie stawia przed nami codzienne życie. Dla odbiorców indywidualnych ważny jest wynajem samochodów
miejskich. Po tego typu auta chętnie sięgają także osoby, przebywające turystycznie poza miejscem
zamieszkania.
Jednakże w tym segmencie odbiorców bardzo często poszukiwane do wynajmu są samochody typu VAN.
Wynajem samochodu, umożliwiającego transport siedmiu osób to częsty wybór nieformalnych grup
indywidualnych uczestników, udających się na wspólny wypoczynek.
Zwrócić także należy uwagę na odbiorców, poszukujących usług typu VIP, a więc wynajmu samochodu
(najczęściej wysokiego standardu z klasy D) wraz z kierowcą.
Zróżnicowana ﬂota samochodowa, spełniająca bardzo odmienne wymagania to z pewnością cecha, która
powinna charakteryzować profesjonalną wypożyczalnię aut. Oferta powinna zawierać szeroki wybór
samochodów różnej klasy, dodatkowo zróżnicowanych pod względem napędu (silnik spalinowy,
elektryczny, hybryda) czy rodzaju skrzyni biegów (ręczna, automatyczna).

Czas wynajmu samochodu
Dla końcowego odbiorcy zwykle bardzo istotna jest możliwość elastycznego ustalania czasu wynajmu. Z
jednej strony wielu klientów jest zainteresowanych krótkimi terminami, ale z drugiej strony niektórych
interesuje długoterminowy wynajem samochodów i związane z tym możliwości indywidualnego ustalania
stawek za wypożyczenie.

Dostępność aut
Bez wątpienia dostępność usług jest jednym z podstawowych kryteriów dla potencjalnych klientów takiej
ﬁrmy, jak wypożyczalnia aut.

Wypożyczalnia aut na lotnisku
W tym aspekcie ważna jest obecność ﬁrmy, oferującej wynajem aut na lotniskach i związana z tym
bezpośrednia dostępność samochodu dla osób przebywających w podróży służbowej lub turystycznej.
Wypożyczalnia samochodów na lotnisku w Warszawie to z pewnością znak rozpoznawczy dobrze
zorganizowanej i ustabilizowanej ﬁrmy.

Usługa wynajmu auta „door to door”
Z drugiej strony równie istotna i bardzo poszukiwana jest usługa typu „door to door”, a więc możliwość
dostarczenia auta z wypożyczalni bezpośrednio pod adres podany przez klienta. Współczesny klient bardzo
często oczekuje tego typu usługi: wypożyczenie samochodu często jest konieczne ze względu na czas, a
tego typu usługa to dodatkowa oszczędność czasu i bardzo duża wygoda.

Ceny wynajmu aut
Końcowi klienci bardzo często rozpoczynają poszukiwania właśnie wychodząc od porównania cen
dostępnych usług. Oferta wypożyczalni powinna więc zawierać ceny dostosowane do rodzaju świadczonych
usług oraz uwzględniające okres wynajmu. W katalogach usług wypożyczalni samochodów często
poszukiwane są także oferty promocyjne, często związane z możliwością wypożyczenia samochodu w
preferencyjnych cenach w okresie, kiedy Polacy intensywnie podróżują.

Dobra wypożyczalnia samochodów w Warszawie
Wypożyczalnia samochodów, oferująca szeroki zakres usług skierowanych do różnych grup klientów musi
być, jak wynika z wymienionych wcześniej cech, ﬁrmą o ustabilizowanej pozycji, posiadającą bardzo
rozwiniętą ﬂotę samochodową i współpracującą z takimi instytucjami, jak porty lotnicze. Bez wątpienia
należy być poważnym graczem na tym runku usług, aby sprostać odmiennym wymaganiom różnych
klientów.
Wśród polskich ﬁrm, świadczących tego rodzaju usługi na wyróżnienie zasługuje Wypożyczalnia
Samochodów DOLCAR, świadcząca swoje usługi w stolicy. Firma jest obecna na warszawskich lotniskach,
zarówno na lotnisku Chopina, jak też jako wypożyczalnia samochodów – lotnisko Modlin. DOLCAR posiada
bardzo bogatą ﬂotę. Z jednej strony ﬁrma działa jako wypożyczalnia samochodów luksusowych, jako
wypożyczalnia samochodów sportowych, ale posiada też szeroki wybór samochodów dostawczych i aut
miejskich. bardzo szeroki jest także zakres oferowanych usług, które są dostosowane do potrzeb różnych
klientów. DOLCAR to profesjonalna i tania wypożyczalnia samochodów w Warszawie i z pewnością warto
zwrócić uwagę na oferowane przez nią usługi.
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