Prawie 90% polskich kierowców zwraca uwagę na estetykę i wygląd
swojego samochodu
Badania „Czy pasja do motoryzacji ma płeć?” przeprowadzone na zlecenie 3M przez SW
Research wykazują, że 87% Polaków zwraca uwagę na estetykę swojego pojazdu. W
wyniku rosnącej popularności nurtu personalizacji, coraz więcej właścicieli
samochodów decyduje się na zmianę wyglądu samochodu i dostosowanie go do
swoich preferencji. Jakie aspekty wizualne pojazdów są więc najważniejsze dla
kierowców?
Jak wykazują badania, atrakcyjny wygląd pojazdów jest niezwykle ważny dla Polaków. Co
ciekawe, kobiety nieznacznie częściej niż mężczyźni zapewniają, że estetyka auta stanowi
istotną kwestię (89% kobiet vs 85% mężczyzn). Szerzący się trend personalizacji inspiruje
kierowców do wyrażania swojego indywidualnego stylu poprzez wygląd samochodu. Tak więc
car wrapping, czyli technika, która umożliwia zmianę wyglądu oraz zabezpieczenie auta
poprzez oklejenie go specjalną folią, staje się coraz bardziej popularna.
Na jakie elementy wizualne swoich samochodów zwracają uwagę Polacy?
Polacy nie tylko uznają ogólny wygląd swoich pojazdów za kluczowy, ale również pragną
nadać im niepowtarzalny charakter dbając o szczegóły. Co ciekawe, mężczyźni znacznie
częściej zwracają uwagą na czystość samochodów (96,5% mężczyzn vs. 69,1% kobiet), stan
lakieru (66,4% mężczyzn vs 57,3% kobiet) oraz felg (38,2% mężczyzn vs 32,8% kobiet).
Jednocześnie chcą, żeby ich auta pozostawały w jak najlepszym stanie oraz wyglądały na
nowsze. Natomiast dla ponad 1/3 badanych kobiet ważne jest, aby samochód miał atrakcyjny
kolor, a jego wnętrze było bogato wyposażone.
Dlaczego dbamy o swoje samochody?
Aż 47,9% Polaków deklaruje, że dba o wygląd wszystkich posiadanych przedmiotów, w tym
również samochodu. Kierowcy przedstawiają wiele powodów, dla których warto utrzymać
pojazd w jak najlepszym stanie. 1 na 5 respondentów poprzez wygląd samochodu wyraża
swoją osobowość, styl życia oraz zainteresowania. Właściciele często twierdzą, że troszczą
się o wygląd pojazdu ze względów ekonomicznych. Uważają, że samochód dobrze utrzymany
wizualnie mniej traci na wartości i łatwiej będzie go sprzedać w przyszłości.
Stosunek do samochodu często wyrażany jest w sposób emocjonalny, niemalże jak do
członka rodziny. Codzienne korzystanie z zadbanego i czystego auta może więc wprowadzać
w dobry nastrój, dostarczać pozytywnych emocji oraz poczucia satysfakcji. Samochód od
zawsze wykorzystywany był do podkreślenia własnego „Ja” – mówi dr Sylwia Milewska,
psycholog transportu. – Personalizacja pojazdu wpływa na podwyższenie poczucia własnej
wartości i aprobaty społecznej. Co więcej, pozwala osobom nieśmiałym wyrazić siebie,
natomiast kreatywne umysły mogą w ten sposób realizować swoje wizje artystyczne – dodaje.
Dlaczego i w jaki sposób decydujemy się zmienić wygląd samochodu?
Kierowcy są świadomi, jak wiele metod na udoskonalenie lub przeprowadzenie metamorfozy
auta jest dostępnych na rynku. Dzięki temu coraz chętniej podkreślą swój wyjątkowy charakter
poprzez jego estetykę. Obecnie rosnącą popularnością cieszy się wykorzystywanie
specjalnych folii ochronnych PPF (Paint Protection Film). Aż 40% badanych deklaruje, że
zdecydowałoby się na tę metodę zabezpieczenia lakieru. Natomiast ponad 2/3 respondentów

wyraziło chęć zmiany barwy niektórych części pojazdu np. lusterek oraz dachu, dostosowując
je do swojego gustu. Dokonanie nawet drobnych zmian umożliwia nadanie drugiego życia
samochodowi, ze względu na odświeżenie wyglądu. Znaczącej grupie (27,4%) zależałoby na
zmianie koloru karoserii lub jej elementów w sposób odwracalny – folię do zmiany koloru auta
można zdjąć, lakier zostaje w nienaruszonym stanie. 1/4 właścicieli czuła się znudzona
fabrycznym zabarwieniem karoserii i chciałaby ją zmienić. Jednocześnie, 21,4% skorzystałaby
z Car Wrappingu, aby umieścić na samochodzie grafikę związaną z własną firmą lub tą, w
której pracuje.
Technika oklejania samochodów folią to odpowiedź na potrzeby wszystkich miłośników
motoryzacji, którzy chcą dostosować swoje pojazdy do indywidualnych potrzeb i nadać im
niepowtarzalny charakter. Car Wrapping umożliwia częściową, a nawet całościową zamianę
koloru karoserii lub personalizację za pomocą druku. Stosując folie 3M nie trzeba obawiać się
uszkodzenia powierzchni oryginalnego lakieru – zapewnia Tomasz Turkiewicz,Specjalista ds.
rozwoju rynku, 3M. – Nasza rekomendacja jest taka aby realizacja była wykonana przez
certyfikowanego aplikatora, który będzie wiedział jak poprawnie przygotować powierzchnię
auta i jak zaaplikować folię. Ponadto, w 3M każdego dnia pracujemy nad udoskonalaniem
naszych produktów. Tak więc dzięki połączeniu doświadczenia instalatorów i sprawdzonej
technologii z poprzednich serii powstała nowa folia 3M™ serii 2080, która została objęta
rozszerzoną gwarancją aż do 8 lat – dodaje.
Kierowcy, którzy, zastanawiają się nad oklejeniem swojego auta, mają możliwość zasięgnięcia
konsultacji u wyspecjalizowanych aplikatorów 3M Endorsed. Każdy właściciel samochodu
otrzyma profesjonalną pomoc i wsparcie przy wyborze folii lub personalizowanej grafiki.
Oficjalne centrum szkoleniowe 3M – The Wrap Center to odpowiednie miejsce, aby poszerzyć
i zweryfikować umiejętności w zakresie aplikacji folii. Lista certyfikowanych aplikatorów oraz
informacje o szkoleniach znajdują się na www.3mcentruminspiracji.pl.
O firmie 3M
W ramach struktur 3M wykorzystujemy odkrycia naukowe naszej firmy i dzielimy się nimi, aby ulepszać
codzienne życie milionów ludzi. Wartość sprzedaży 3M globalnie sięga ponad 30 miliardów dolarów, a
90 tysięcy naszych pracowników efektywnie współpracuje z Klientami na całym świecie. Więcej na
temat innowacyjnych i odpowiadających na współczesne problemy rozwiązań 3M można przeczytać na
stronie internetowej www.3M.com lub obserwując kanał firmy na Twitterze pod nazwą @3M lub
@3MNewsroom.

O 3M w Polsce
3M Poland Sp. z o.o. jest oddziałem międzynarodowego koncernu 3M, który w 2016 r. obchodził 25lecie działalności na naszym rynku. W ciągu tego czasu firma zainwestowała w Polsce ponad 500 mln
USD. 3M posiada obecnie 4 ośrodki produkcyjne w naszym kraju: dwa we Wrocławiu, w Janinowie k.
Grodziska Mazowieckiego oraz w Rabce. 3M zatrudnia w Polsce ponad 3 tys. pracowników i oferuje
około 10 tys. produktów w ramach 4 grup biznesowych: Bezpieczeństwo i przemysł, Transport i
elektronika, Ochrona zdrowia oraz Produkty konsumenckie. Centrala firmy mieści się w Kajetanach k.
Warszawy. Od 2013 r. we Wrocławiu działa nowoczesne Centrum Innowacji 3M, przestrzeń, w której
firma prezentuje nowe technologie i rozwiązania. Trzy lata później, również we Wrocławiu, koncern
uruchomił Centrum Usług Wspólnych 3M na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. We wrześniu
2017 r. z kolei otwarto Centrum Szkoleniowe 3M we Wrocławiu.
3M w Polsce tworzy dla swoich pracowników doskonałe warunki pracy i możliwości rozwoju, czego
dowodzi otrzymywanie przez kilka lat z rzędu tytułu Solidnego Pracodawcy, wyróżnienia Great Place to
Work® w 2016, 2017, 2018 i 2019 r. oraz tytułu „Pracodawcy Roku” w Industry Awards 2019 r.
Działalność 3M w Polsce jest doceniane także przez organizacje branżowe. W 2017 r. projekt
marketingowy 3M pod hasłem „Starcie Szlifierzy” wyróżniono Brązowym Mieczem KTR. Rok wcześniej

projekt ten został nagrodzony przez Związek Firm PR Srebrnym oraz Złotym Spinaczem, a kampania
reklamowa promująca naukowe rozwiązania firmy 3M zdobyła brązową statuetkę Effie®. Ponadto 3M
w Polsce w 2019 r. zdobyło nagrodę „Tego, który zmienia polski przemysł”, wręczoną przez magazyn
Nowy Przemysł, a także kolejny raz zostało uznane za jedną z Najbardziej Etycznych Firm Świata
według Ethisphere Institue.
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