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• Platforma internetowa 
do sprzedaży samochodów 

osobowych w różnych 

formach finansowania 

• Dostępne samochody 
nowe i używane, zarówno 

od dealerów jak 

i z wewnętrznych zasobów 

• Pewność użytkowania -
inspekcja techniczna, 

gwarancja

• Automarket zintegrowany
z elektronicznymi kanałami 

banku IKO i iPKO

Czym jest Automarket?



Wdrożenie Automarketu przebiegło
zgodnie z harmonogramem

Badania na klientach

UX/UI

IT dev.

Inne zadania biznesowe

Budowa koncepcji, 
uruchomienie projektu

2019 2020

Q4 Q1 Q2 Q3

Go-live

Q4 Q1

Rozwój biznesowy

2021

Dziś



Automarket od momentu uruchomienia to…

• Kompleksowa oferta zarówno w zakresie dostępnych aut jak i produktów finansowych 
(dostarczanych przez 3 spółki z Grupy PKO Banku Polskiego – Bank, PKO Leasing i PCM)

• Ciągła optymalizacja UX, procesowa i produktowa, wdrażanie nowych elementów i zmiany 

wyglądu Platformy

• Od początku lipca, serwis odwiedziło ponad 2 mln użytkowników

• Ponad 1000 aut sprzedanych

• Pełne dotarcie do bazy klientów banku m.in. przez kanały mail, sms czy push oraz dalszy 

rozwój w kanałach zdalnych IKO/iPKO

• Wzrost liczby aut na Automarkecie o 50% do ponad 1500

• Rozszerzenie współpracy z dostawcami zewnętrznymi z 4 do 25 - pozyskane 64 punkty 
sprzedaży dealerskiej w 50 lokalizacjach

Platforma

Sprzedaż & 
Marketing

Podaż

Podsumowanie kluczowych wydarzeń



0

400

800

09/20 11/20

Liczba sesji
mies. (tys.)

07/20 08/20 10/20 12/20 01/21 02/21

+5%
m/m

2020 2021

• Co 5 sekund ktoś wchodzi 

na stronę Automarketu,

co 10 minut zostawia leada

• 28% użytkowników 

odwiedziło Automarket

więcej niż raz

• Rosnący udział ruchu 
organicznego

Stale rosnąca liczba odwiedzin portalu Automarket



• 75% aut finansowanych 

na produktach Grupy 

Kapitałowej PKO BP

• Blisko 50% umów 
podpisanych z klientami PKO 

Banku Polskiego 

• Rosnący udział sprzedaży 

end-2-end online oraz 

aut dealerskich

Ponad 1000 sprzedanych aut
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Cele sprzedażowe na 2021

Obszary do rozwoju Cele

Wzrost sprzedaży 
do ~3 000 aut

Dalszy wzrost sprzedaży 
w procesie end-2-end online

Zwiększenie udziału 
sprzedaży nowych aut

Penetracja rynku aut nowych
Nowe atrakcyjne oferty, penetracja segmentu rynku 
nowych aut

Rozwój platformy
Rozbudowa marki Automarket i nowa strategia 
komunikacji, dalsze pracę nad funkcjonalnością portalu, 
doskonalenie w obszarze UX, produktowym i procesowym



• Wśród dealerów 

na Automarket najwięksi 
dealerzy w Polsce 

• Zakończone sukcesem 

pierwsze integracje 
z systemami dealerskimi

Rosnąca liczba aut w ofercie wynikiem
integracji nowych dealerów
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na Automarket
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Cele podażowe na 2021

Obszary do rozwoju Cele

Pełna oferta - marki, modele, 
roczniki, wersje, lokalizacje

Utrzymanie pozycji lidera 
wśród bankowych platform 
samochodowych

Integracje systemów
Integracje z kolejnymi systemami obsługi dealerów

Atrakcyjne oferty
Utrzymanie najatrakcyjniejszej oferty na rynku dotyczącej aut 
nowych i używanych w wybranej formie finansowania

Budowa podaży
Pozyskanie nowych dealerów i zwiększenie liczby 
dostępnych marek



Dziękujemy za uwagę




