
Velkommen ! 

TEKNISK ARRANGØR: 



Cathinka Skotvedt Sundling 

Velkommen ! 

TEKNISK ARRANGØR: 



John Fiskvik 

Velkommen ! 

TEKNISK ARRANGØR: 



 Takk til alle de som har gjort samlingen mulig: 
 Styringsgruppen for BruktBil11 for all tilrettelegging 
 Bransjegruppe Internett som pådrivere 
 Bransjeplattformen CarWEB-BilNorge som teknisk 

arrangør (Trygve, Eljar, Petter, Wiggo m.fl.) 
 Alle innspill og ideer vi har fått underveis  
 Partnere – som er fundamentet for konferansen 
 23 utstillere – som kompletterer konferansen på en 

fin og matnyttig måte 
 Og ikke minst takk til alle dere 425 som stiller opp – 

utrolig bra og hyggelig !!! 

Og takk ! 

TEKNISK ARRANGØR: 



 Ofte er det slik at når det går bra for bilbransjen så 
unnlater man å stille opp i bransjesamlinger/møter –                     
og spesielt på denne bakgrunn er vi meget tilfreds og 
glade for rekorddeltakelse på BruktBil11 

 Vi ser frem til to nyttige, kreative, spennende, men 
også morsomme dager – og at ny og utvidet kontakt 
mellom dere vil bidra til enda større samhold og 
samhandling i bransjen. 

 I løpet av disse dagene vil vi møte en rekke 
ressurspersoner som vil sette skarpt søkelys på 
merkeforhandlerens mange utfordringer på 
bruktbilområdet – og ikke minst bidra til å sikre at 
utfordringene kan omgjøres til muligheter. 
 

Og takk ! 



Praktisk informasjon 

 De som ikke har fått sjekket inn, sjekker inn i lunsjen 

 Utstillerkonkurranse for alle deltakere;  
Ta med utlevert utstillerkort rundt på standene og få 
et stempel hos den enkelte. Når utstillerkortet er 
”fylt” opp leveres det inn på CarWEB standen.  
Premier: 1 stk TAGHeuer og 1 stk Michel HERBELIN 
klokke samt en iPad2.  

 

 

 Trekkes på scenen i morgen før lunsj ! 

 Husk å slå på mobiltelefonen i pauser ! 

 Kode trådløs nettilgang (Telenor konferanse); 9recvz    

 



Program dag 1  

DAG 1 9. NOVEMBER 2011 
KL.10:00 – 10:30 Bransjegruppe internett / Bransjeplattformen 
Velkommen / praktisk informasjon 
 
Kl. 10:30 – 11:00 John Fiskvik 
Hvor kommer vi fra – og hvor går vi? 
Hva har skjedd etter BruktBil07 – og hva kan vi forvente vil skje m.h.t. utvikling frem mot 
BruktBil15? 
 
Kl. 11:00 – 11:30 PAUSE (besøke utstillere) 
 
Kl. 11:30 – 12:15 Anders Hovde, TNS Gallup 
Fremtidens bruktbilkunder har rukket å kjøpe mange biler allerede, men få hos merkeforhandler.  
Anders Hovde og TNS Gallup har nettopp snakket med bruktbilkundene i en brenn-fersk 
Bruktbilundersøkelse 
 
Kl. 12:15 – 12:40 Trond Sandven, Sandven AS 
Sett utenfra, hvorfor tar ikke merkeforhandlerne større andel av bruktmarkedet? Er vi på nytt i ferd 
med å miste grepet om bruktbilomsetningen? Eller har vi full kontroll? 
 
Kl. 12:40 – 13:00 Stig Morten Nilsen, Norges Bilbransjeforbund 
Optimalt Bransjesamarbeid, utdypning av viktigheten av at bransjen står samlet. 
 
Kl. 13:00 – 14:00 LUNSJ 
 
Kl.14:00 – 15:15 Eljar Ness, Wiggo Ryhjell, Petter Paulseth, Sentinel Software AS 
Kvantesprang presenteres på BruktBil11 .Norske merkeforhandlere har via de årlige Bruktbil 
konferansene etterspurt blant annet mer avansert systemstøtte tilpasset dagens marked som er i 
rask endring, prisverktøy og produktdata – Bransjegruppe Internett har fulgt opp og 
Bransjeplattformen er nå klar for levering av nye verktøy for bruktbilprosess og prising av 
bruktbiler. 
 
Kl. 15:15 – 15:45 PAUSE (besøke utstillere) 



Kl. 15:45 – 16:10 Kjell Rese, Bertel O. Steen AS 

Hvilke konsekvenser vil nye og utvidede finansieringsløsninger og garantiordninger ha for 

bruktbilvirksomheten i fremtiden? 5 års garanti – hvilke konsekvenser vil det få for 

bruktbilvirksomheten, nødvendige endringer/omstillinger? Stadig mer dreining fra produkt- og eie 

fokusert bilhold til kundeorientert og leiefokusert bilhold? Viktige grep for salgs og 

leveringsbetingelser. Kurskorrigeringer for restverdier, og ikke minst hvordan bør korttidsleie 

håndteres? 

 

Kl. 16:10 – 16:45 Ola Fæhn og Ragnar Wiik, Forbrukeradvokaten resp. Forbruker Europa 

Merkeforhandlerne taper millioner på manglende tilstandsrapporter. «Som å hoppe i Trollveggen 

uten fallskjerm» sier Forbrukeradvokaten om manglende tilstandsrapporter og tydelig skille på 

garanti og reklamasjon. 

 

Kl. 16:45 – 17:15 PAUSE (besøke utstillere) 

 

Kl. 17:15 – 18:15 Talk Show 

Bilbransjens eget unike talk show. 

Møt et knippe av de aller mest spennende, visjonære, erfarne og kapitalsterke personlighetene. 

Spennende, lærerikt og historisk.  

 

Kl. 18:15 – 18:30 Avslutning 

 Avrunding dag 1 

 

Kl. 20:00 -> Middag med underholdning 

Program dag 1  



DAG 2 10. NOVEMBER 2011 
 
Kl. 08:30 – 08:45  
Vel møtt dag 2 
 
Kl. 08:45 – 10:00 Manuel Knight 
Hvordan motiverer man seg selv og sine medmennesker og hvordan vokse som gruppe. Om det ikke 
finnes en felles oppfatning i firmaet av hva man vil oppnå og hvordan veien ser ut, vil skippertak som 
regel ikke gi de ønskede resultater. Det er ikke mulig å gjøre store forandringer i en del av 
organisasjonen uten at andre deler påvirkes. Begrenset innsats vil heller ikke gi det ønskede resultat. 
 
Kl. 10:00 – 10:30 PAUSE (besøke utstillere) 
 
Kl. 10:30 – 11:00 Trym Jørgenrud, Bilanalyse AS 
Hvordan bruke riktige nøkkeltall riktig for å bedre resultatene? 
 
Kl. 11:00 – 11:30 Erlend Schei, Finn.no 
Erlend Schei deler sine triks med oss for å skape engasjement i sosiale medier. Han vi bruke Nerd 
Aid som et praktisk eksempel på hva man kan oppnå ved å bruke ulike virkemidler i sosiale medier. 
 
Kl. 11:30 – 12:45 Paneldebatt 
Paneldebatt med stor takhøyde, meningers mot og friske meldinger i klartekst. 
Utvalgte hoder fra toppsjiktet i norsk Bilbransje. Her møtes importører, kjeder og forhandlere til debatt 
om de avgjørende sakene framover. Både motsetninger og samarbeid skal luftes, og selvsagt får 
både du og resten av salen mulighet til å delta. 
 
Kl. 12:45 – 13:00 Avslutning obligatorisk program 
Avrunding dag 2 
 
Kl.13:00 – 14:00 LUNSJ 
 
Kl. 14:00 – 15:30 Bransjeplattformen; Dypdykk i CARWEB2 (anbefales) 

Program dag 2  



Hvor kommer vi fra – hvor går vi? 



Hvor kommer vi fra – hvor går vi? 



Hvor kommer vi fra – hvor går vi? 

 Bruktbil har historisk vært ansett som et nødvendig ”onde” for 
merkeforhandler som må håndteres på en slik måte at man 
taper minst mulig penger på det… 

 Jo færre salgsvarer tilgjengelig for kunder (på lager) – jo bedre!? 
 Dette har riktignok endret seg noe over tid – og stadig flere har 

innsett at bruktbil kan utvikles til et selvstendig og lønnsomt 
forretningsområde, at det nøkkelen til vellykket nybilsalg i 
tillegg til at det er den mest effektive måten å bygge verdifull 
kundeportefølje 

 Men, fortsatt er det mange som snakker om ”innbyttebiler” – 
hvilket i seg selv skaper holdninger som gjør oss til særdeles 
dårlige innkjøpere (og fører ofte til suboptimalisering og 
kryssubsidiering versus både nybil og ettermarked) 

 Vi har en rekke forbedringsmuligheter på bruktbilområdet;  
Mest av alt på områder som dreier seg om status, renommé            
og merkevare 



Bilbransjens og bruktbilens renommé? 



 Bil er Norges mest utbredte og sterkeste kultur 
 Samtidig er både bil og bilbransjen, og spesielt bruktbil og 

bruktbilhandel blant de mest utskjelte… 
 Kanskje er det ikke helt uten grunn? 
 Men, kanskje ”baker rettes for smed” i svært mange (de 

fleste) sammenhenger ? 
 Og seriøse aktører – som merkeforhandlere generelt må 

betegnes å være i denne sammenheng – rammes av at alle 
aktører i ”bilbransjen” skjæres over en kam i de fleste media 
når noe negativt avdekkes (og det gjør det altfor ofte)…  

 Og kunnskapløse media – sammen med forbruker-
organisasjoner med dårlig skjult agenda – bidrar til å spre 
både tendensiøs og til dels direkte feil informasjon 

 Men ofte er informasjonen så altfor sann, men treffer mer 
eller mindre utilsiktet også de seriøse aktørene i bransjen,  
og bidrar til å svekke vårt felles renommé (vår merkevare)…    
 

Hvorfor er det slik ? 



 







 



 



 





Bilbransjens og bruktbilens renommé? 





 At vi har gode produkter/tjenester/tilleggsytelser            
er en bra begynnelse, men hvis ingen kjenner til de –           
så oppstår det ingen verdi (da kommer ingen kjøpere) 

 Det er helt avgjørende at merkeforhandlere forstår 
verdien av sterkt å differensiere seg fra useriøse 
aktører i bruktbilmarkedet – som det er svært mange 
av – og at vi faktisk gjør noe med det…; SKAPE TILLIT 

 En rekke forhold gjør dette enkelt for oss dersom vi 
synliggjør våre reelle fortrinn, som for eksempel; 
 Tilstandsrapport (undertegnet av begge parter) 
 Servicehistorikk (inkl. skadehistorikk etc.) 
 Garantier (inkl. bytterett / mobilitetsgaranti etc.) 
 5 års reklamasjonsrett (Forbrukerkjøpsloven) 
 Kunnskaper om produktene / kompetanse 
 Oppgraderte produkter (oftest foretatt påkost) 
 Trygghet – seriøsitet – soliditet (er her i morgen) 

Hvordan differensiere oss fra ”røkla”? 



BruktBil07: Utfordring nr.1 

”7 av 10 kunder velger å kjøpe bruktbil 
privat, selv om de egentlig ønsker å 
kjøpe hos merkeforhandler.”  
 
”Privatomsetningen øker kraftig og 
merkeforhandlerne er bruktbiltaperen.”  
 
”Merkeforhandlerne taper terreng på 
Finn.no fordi man ikke får synliggjort 
fordelene ved å handle bruktbil hos 
merkeforhandlere.”  

Dette fastslo TNS-Gallups bruktbilundersøkelse i 2007 (laget på oppdrag av Bransjeplattformen CarWEB-BilNorge) 



 

 

 Bransjegruppe Internett ble etablert tidlig i 2008; primært for å 
finne frem til alternative bilvertikaler på nett, samt for å sikre 
felles strategi, felles løsninger og ha nok ”kraft” bak krav om 
endringer (bl.a. vs. Finn.no) samt utvikling av nye/felles verktøy 

 
 Etter flere forhandlingsrunder i 2008 meldte Finn.no tilbake at 

de ønsket å rette opp det inntrykk bilbransjen etter hver hadde 
fått av Finn.no – og uttalte: 

 ”Vi i Finn Bil har nå innsett at store deler av den etablerte norske 
bilbransje (les: merkeforhandlere og importører) over tid har blitt 
mer og mer frustrert over det som er blitt oppfattet som 
manglende forståelse for bransjens økende problemer med å 
konkurrere på like vilkår på landets ledende bilportal. 

 Fra Finn Bils side vil vi understreke at dette ikke har vært en 
bevisst prosess fra vår side, men innser samtidig at vår satsing og 
utvikling av egen Admin/forhandlertjeneste – som passer best for 
gråmarked og privatmarkedet – har vært uheldig for 
merkeforhandlerne som benytter bransjeplattformen. 

 Finn.no knytter seg nå sterkere til bransjeplattformen fordi vi ser 
unike muligheter til å realisere verktøy som vil være veldig viktig 
for bransjen i den videre utviklingen på Internett” . 

Konsekvens: Bransjegruppe Internett 



 

 

 Arbeidet i Bransjegruppe Internett  har vært en ”tornefull” vei 
med mange tilbakeslag, hvor vi har måttet opptre fra alt som 
”politi” til ”politikere” – og ikke minst bedrevet utstrakt 
voksenopplæring for Finn Bil som har hatt en formidabel 
utskiftning av både ledere og mellomledere i perioden. 

 Med mandat fra NBF, B.I.L. og flertallet av forhandlerforeninger 
har vi allikevel oppnådd endringer og forbedringer på mer enn   
40 områder, bl.a.: 

• Finn fjernet all konkurrerende reklame på prospektene             
(”utvidet prospekt” ble utviklet i fellesskap)  

• Finn fjernet NAF-torget på merkeforhandlernes prospekter 
• Finn fjernet konkurrerende annonsegalleri på prospekter samt 

link til ”se tilsvarende andre biler” (som gjorde at man altfor lett 
kunne forsvinne ut fra merkeforhandlers nettbutikk og til 
nærmeste konkurrent…) 

• Finn fjernet Sesamlinker som tidvis inneholdt konkurrerende og 
”forstyrrende” budskap inne prospekt. 

Konsekvens: Bransjegruppe Internett 



 

 

• Det er utviklet en rekke helt nye objektive søkekriteria, og 
søkefilteret har vært gjenstand for løpende diskusjoner, endringer 
og tilpasninger = blitt vesentlig mer forbrukervennlig 

• Alle kommersielle aktører og varemerker (If, NAF etc.) er fjernet 
fra søkefilteret og erstattet med objektive beskrivelser/kriteria 

• Flere linker er underveis fjernet både fra prospekts og lister 
• Nye kvalitetskriteria (merverdi) er etablert; Garanti, To sett hjul,  

Servicehistorikk, Tilstandsrapport, Reklamasjonsrett  osv. 
• Vi har etter hvert oppnådd ”konkurranse på like vilkår” –                

hvilket betyr at alle aktørers - og derved også merkeforhandlernes 
- fortrinn fremkommer klarere i alle faser av søket 

• Vi har stoppet – og stopper fortløpende – en rekke ”kreative” 
løsninger fra både merkeforhandlere (!), bruktimportører og 
private (selv om det stadig dukker opp nye ”smarte” løsninger)  

• Ny, enklere og mer intuitiv Tilstandsrapport er utviklet (overdratt 
NBF) – så nå gjelder det ”bare” å ta den i bruk ! 

• Det er initiert en rekke viktige endringer i leasingsavtaler 
• Det er initiert etablering av profesjonell bilauksjonsløsning… 

 
 
 

Konsekvens: Bransjegruppe Internett 



 

 

• Vi har så langt effektivt stoppet forsøk på nybilsatsninger (selv om 
det fortsatt er et begrenset antall ”nye” biler på Finn.no). 

• Det har vært arbeidet utstrakt med kompetansebygging hos 
merkeforhandlere (alt fra prospekter til forbrukerlovgivning). 

• Arbeidet med utvikling av nye verktøy har resultert i en rekke 
løpende forbedringer, og i disse dager rulles ut: 
• Dynamisk prisverktøy (Norske BruktbilDATA og Norske 

BruktbilPRISER) 
• CarWEB2 (systemstøtte for hele bruktbilprosessen) 

• Andelen som ønsker å kjøpe bruktbil hos merkeforhandler har økt 
signifikant  fra BruktBil07 frem til i dag og bunnlinjen på bruktbil 
har parallelt bedret seg tilsvarende (men skyer i horisonten)! 

• Fra starten i 2008 et det gjennomført 35 møter i Bransjegruppe 
Internett, nærmere 30 arbeidsmøter med Finn Bil, mer enn 20 
møter i styringsgruppe for bruktbilkonferanser samt en rekke 
møter i forkskjellige utviklingsprosjekter (ny tilstandsrapport, 

leasingkontrakter osv.) . 

Konsekvens: Bransjegruppe Internett 



CARWEB2 – mye enklere og mer brukervennlig! 
Som en «elektronisk binders» vil CARWEB2 holde kontroll på  

bruktbilprosessen og holde styring på de viktigste oppgavene 

i forhandlers hverdag.   
Forhandlers hverdag er travel og derfor er det lagt vekt på at CARWEB2 skal støtte daglige  

oppgaver på en naturlig måte, slik at forhandler kan ha fokus på kunder og salg samtidig som  

rutiner følges og bruktbilprosessen er under kontroll. 

CARWEB2 er utviklet i et nært samarbeid med erfarne, nytenkende og  

kompetente nøkkelpersoner i norsk bilbransje. På denne måten er 

CARWEB2 en videreføring av beste praksis hos de aller beste i bransjen. 

Kort sagt: Beste praksis for framtiden kombinert unik brukervennlighet. 

 

Følg med kl. 14.00 i ettermiddag og opplev hva som menes med  

bedre flyt og støtte til økt bruktbilsalg og en enklere hverdag! 

CarWEB2 



Norske BruktbilDATA / BruktbilPRISER 



 

 

• Men, fortsatt gjenstår mye arbeid;  
• Initiativ og tiltak for obligatorisk bruk av Tilstandsrapport hos 

samtlige merkeforhandlere samt markedsføring av denne 
• Opprydding i ”salgsformer” på Finn.no (auksjon, leasing osv.) 
• Prinsipper for republisering (dynamisk prising av bruktbiler) 
• Fjerning av konkurrerende reklame også på resultatlister 
• Preferert finans (og forsikrings) partner må på plass 
• Fortløpende evaluering av nye bilvertikaler og initiativ på 

internett og i markedet for øvrig (Mobile24.no, Facit.com osv.)  
• Ettermarkeds- og anbudsportaler (bidra til utvikling av løsning 

for konkurranse på like vilkår  = synliggjøre fortrinn/kvalitet) 
• Kontinuerlig overvåking av marked/trender for eierskifter og 

bruktimport samt internasjonal utvikling 
• Videreutvikling av felles verktøy og støttesystemer 
• Eventuelt formalisere samarbeid med A-Pressen og Edda 

Media for etablering av felles bilvertikal som dekker flere og 
andre behov enn hva Finn.no har mulighet til å dekke…?!   

Evigvarende prosess ? 



 

 

Bransjegruppe Internett 

 Viktig at alle utnytter de 

mulighetene som er 

skapt gjennom arbeidet i 

Bransjegruppe Internett 



Utnytt utvidet prospekt på FINN 

Annonseplass utvidet prospekt 

(maks 7,5 % tillegg i prisen) 

Annonseplass 

utvidet 

prospekt     

(maks 7,5 % 

tillegg i 

prisen) 



Eksempel utnyttelse utvidet prospekt 



Eksempel utnyttelse utvidet prospekt 



Eksempel utnyttelse utvidet prospekt 



Eksempel utnyttelse utvidet prospekt 



Eksempel utnyttelse utvidet prospekt 



Eksempel utnyttelse utvidet prospekt 



Eksempel utnyttelse utvidet prospekt 



Eksempel utnyttelse utvidet prospekt 



Andre må evt. kjøpe reklameplassen 
(til en helt annen pris) !  



Eller tåle konkurrerende annonser… 



Annonseplass utvidet prospekt 

(maks 7,5 % tillegg i prisen) 

Annonseplass 

utvidet 

prospekt  

(maks 7,5 % 

tillegg i 

prisen) 

Utnytt muligheten ved utvidet prospekt 
(NB! Gjelder merkeforhandlere på bransjeplattformen) 



Annonseplass utvidet prospekt 

(maks 7,5 % tillegg i prisen) 

Annonseplass 

utvidet 

prospekt  

(maks 7,5 % 

tillegg i 

prisen) 

Men, svært mange gjør det ikke !!!! 



I vinter fikk vi flyttet ”biler kan skaffes” ut av ”biler til salgs”,  
uten at dette løste problemstillingen på en tilfredsstillende måte 

 Useriøse aktører finner stadig 
nye måter å ”lure” systemet og 
regelverket på 

 Aktørene som var tenkt plassert 
under ”biler kan skaffes” legger 
fortsatt ut biler under ”biler til 
salgs” (ofte ”fake” annonser) 

 Private misforstår og legger 
også biler under ”..kan skaffes”, 
med den konsekvens at de får 
dårlig trafikk 

 Aktørene som er plassert i 
”biler kan skaffes” får merkbart 
redusert trafikk fra FINN  

Håndtering av “kreative aktører” ? 



For å gjøre skillet tydeligere for alle parter planlegges å 
gå for et alternativ hvor biler som står i utlandet legges 
i en egen kategori med relevant informasjon 

 Egen kategori for bil i utland på 
”biler til salgs” og ”varebil” 

 Ingen mulighet for å finne biler i 
utlandet når du har valgt Norge 
som kategori og vice versa  

 ”Biler kan skaffes” bortfaller og 
legges inn under kategorien ;                   
”i utlandet” 

 En bil kan annonseres på nytt under 
”biler til salgs” når den evt. har 
ankommet Norge 

 Oppdatering av annonseregler må 
gjennomføres og kommuniseres 

Noen tall pr oktober 2011: 

• 64 105 biler under biler til salgs 

• 627 av disse står i utlandet 

• 11 merkeforhandler 

• 48 private 

• 568 annet bilutsalg 

• 153 biler under biler kan skaffes 

Biler i utlandet egen kategori 



 En lang rekke internasjonale markedsundersøkelser viser med  
all tydelighet at det blir stadig viktigere å bry seg om kunden            
og kundens behov, mer enn ensidig produktmessige forhold;            
Altså mer markedsorientering – mindre produktorientering! 
(Hørt det før?) 

 Kundene er i økende grad opptatt av ny/innovativ teknologi 
knyttet til bilen som produkt, alternative fremdriftsløsninger 
(spes. i urbane områder), innovative leie-løsninger (også for 
brukt), nye mobilitetsløsninger (som type bildeling), men også 
teknologiske nyvinninger på web; internetthandel, web-
applikasjoner for løpende informasjon fra og dialog med 
leverandør, relevante apps for smart telefoner osv. 

 Trenden går altså fra produktorientert og eiefokusert bilhold           
til kundeorientert og leiefokusert bilhold (større fleksibilitet              
og mer forutsigbarhet) 

 Og hva gjør vi med det ? Spesielt m.h.t. brukte biler ? 
 Så langt; Lite – eller ingenting?!? 

Hvor går veien videre – hvor går vi? 



 I Tyskland har nå ”alle” produsenter/importører etablert egne 
(auksjons)portaler for nyere bruktbiler og gjenkjøpsbiler for sine 
forhandlere hvor de kontrollerer markedet rimelig godt…  

 En rekke bruktbilprogrammer er etablert, for eksempel: 
 VW: Das Weltauto 
 Mercedes-Benz: Junge Sterne 
 Audi:  Gebrauchtwagen Plus 
 BMW: Premium Selection 

 Innbyttefrekvensen og etterspørsel er igjen i positiv utvikling – 
men fokus på eksport er igjen sterkt økende  

 ZDK og produsenter/importører har innsett at bilsalg og bruktbil 
er et eget ”fag” som krever annen og helhetlig forståelse, og 
arbeider nå målrettet sammen for å etablere et fellesskap for 
kvalitet, systemstøtte og godkjent opplæring på bilsalg/bruktbil 
som har som hovedmålsetning at merkeforhandlere skal ta 
tilbake kontrollen over brukte biler i det tyske markedet… 

 De savner sårt felles plattform; trenger åpenbart CarWEB2? 

Kort blikk på internasjonal utvikling 



Faglært ny- og bruktbilkonsulent 



Internett i kjøpsprosessen? 

Kilde: Cars Online 11/12 



Internett i kjøpsprosessen? 

Kilde: Cars Online 11/12 

Mens 19 % benyttet internett i 
søkefasen i 2002 er det nå hele 94 % ! 



Internett – kommet for å bli… 

42 bruktbiler til salgs 

200 kilometer 

Åpent nå og da 



 Internett er stadig mer aktuelt i søkefasen, men øker sterkere 
på områder som; online kjøp av bil, ettermarkedstjenester, 
deler/rekvisita og forsikring /finansiering osv. 

 Vi ser også en meget raskt voksende tiltro til sosiale medier, 
diskusjonsfora/blogger og brukergenererte informasjonskilder 
som støtte i prosessen for valg av både bil og forhandler 

 Interessen for bruk av mobil web er raskt voksende både for 
søk- og kjøpsprosessen og i senere oppfølging fra etter-
markedet (relevant informasjon om vedlikeholdsprogrammer , 
serviceintervaller, PKK, tilbud osv. basert på avanserte apps) 

 Terskelen for å handle på internett blir stadig lavere 
 Utviklingen kan lett løpe fra produktorienterte aktører… 
 Endimensjonale reklameplakater og ikke-oppdatert 

informasjon på nettet holder ikke – ikke i det hele tatt ! 
 Kanskje er det klokt å ligge i forkant av utviklingen, i stedet for 

å løpe etter en stadig raskere utvikling (og bli fraløpt)… 
 Har dere forsøkt å være kunde på jakt etter egne produkter og 

tjenester i det siste ? Gjør det !  
 Om vi er klare for en transparent verden på nett? NEI ! 

Internett – ikke bare i kjøpsprosessen? 
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Rubrikksider # nettkanal 

Kilde: Bilundersøkelsen FINN bil  

Rubrikksider er den nettkanalen desidert flest 
benytter (og Finn.no er ”konge”).                          
Forhandlersider og importørsider stadig viktigere 



Snittalder for biler på FINN i 2010 
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Snittalder for de største merkene på FINN i 2010 
(målt i annonsevolum, privat og forhandler) Snittalder i 2010 fordelt på annonsørtype  

Kilde: Bilundersøkelsen FINN bil  



Majoriteten av bilene som annonseres på FINN 
er utenfor merkeforhandlers kontroll…??? 
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Fordeling av årsmodeller blant annonserte biler i 2010    Annonsør type 2010 

Kilde: Bilundersøkelsen FINN bil  

Merkeforhandlers andel på FINN 

Her er et stort potensiale ! 



Hvilke merker vurderer de som skal 
kjøpe brukt personbil på nettet ? 
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Brukt bil 

Kilde: Questback FINN bil n=523 

Det gjelder å bygge merkevare; øke renommé, attraktivitet 
og etterspørsel etter eget merke og synliggjøre fordelene 
ved å handle hos merkets autoriserte forhandlere, men å 

bli vurdert er langt fra ensbetydende med å bli valgt! 
  



 Medarbeidere, standarder, rutiner, prosesser, systemer osv. 
 Tilgjengelighet og responstid/responskvalitet blir stadig 

viktigere (og er dessuten svært viktig for å øke kundelojalitet) 
 Besøk hos forhandleren stadig tettere opp til kjøpstidspunktet 

– og stadig mer av kjøpsprosessen foregår på internett 
 Er du ikke attraktiv, informativ og tilgjengelig på internett er 

faren stor for at du ikke kommer i betraktning  
 Kommer du i betraktning forventer kunden å møte kompetent 

personale hos forhandleren (ikke bare m.h.t. produkt)  
 Kunden er stadig mer opptatt av raskest mulig leveringstid når 

beslutningen først er tatt (avgjørende viktig kjøpskriterium) 
 Forhandlerlojalitet er under press og stadig synkende – og 

dessuten raskere synkende enn merkelojalitet (halvparten av 
kundene har ingen betenkeligheter med å skifte leverandør) 

 Ettermarkedet utvikler seg til å bli en stadig viktigere faktor 
også når det gjelder valg av bruktbil – og et forutsigbart bilhold 
er i økende grad salgsutløsende (service- og vedlikeholdsavtale,  
mobilitetsgarantier, erstatningsbil osv.), men aldri tvang…!   

”Grunnmuren” må være intakt 



Arvid Sulland: 
”Jeg er veldig fristet 
til å gjøre dette på 
alle bilene vi selger, 
både nye og brukte” 
 

Inkludere service og vedlikehold? 



Hvordan skal vi vinne kundene ?? 

 Ta inn over oss hvor usedvanlig tåpelig det er å forsøke å skjule 
rettighetene i Forbrukerkjøpsloven for våre kunder, og ikke 
nettopp utnytte mulighetene og merverdien som ligger i å 
synliggjøre og aktivt benytte forbrukernes lovfestede 
rettigheter til vårt fremste salgsargument og fortrinn 

 Aktivt ta i bruk Tilstandsrapport (varedeklarasjon); Som både 
styrker kundenes tillit til oss og våre produkter og samtidig 
reduserer vår samlede risiko. Dette må bli 100 % obligatorisk ! 

 Når det gjelder begge ovennevnte punkter:  
Lytt ekstra nøye til Forbrukeradvokatenes innlegg i 
ettermiddag – og ta det inn over dere…! 

 Utnytt de muligheter for kvalitetssikring av prosesser og 
rutiner som finnes i verktøy og støttesystemer – spesielt i 
bransjeplattformen 

 Sørg for kontinuerlig å bygge kompetanse og utnytte 
benchmark (”stjel” det beste av fra de beste – og gjør det enda 
bedre) 
 



Hvordan skal vi vinne kundene ?? 

 Utvikle tjenester og produkter knyttet til bruktbil for å bygge 
en lojal og fornøyd kundeportefølje (motvirke frafall) – tenk 
livstidskunde også på bruktbil 

 Jobb systematisk med å bygge merkevare/renommé og gi 
bruktbil den status dette viktige forretningsområdet  fortjener 

 Slutt å tenke ”innbyttebil” – sørg for å bli profesjonell 
innkjøper – slik at du også får inn de beste objektene                             
(at de ikke selges på nett av kunden selv – og vi kun får inn de 
”feilprisede” eller ukurante objektene);                                                
NB! Følg nøye med på Kjell Reses innlegg kl.15.45 !! 

 Sørg for at din importør setter bruktbil høyt opp på agendaen 
(noen har allerede forstått det – og gjort det !);                                       
…at de forstår at profesjonell bruktbilhåndtering  både er 
avgjørende for vellykket nybilsalg og det aller viktigste 
forsvarsverk mot kundelekkasje…    

 Og til slutt; Hvilken markedsandel har du på brukte biler av 
eget merke i eget distrikt? Eksempelvis i 0-7 års parken? 

 Vet du ikke? Det er kanskje like bra? Utviklingen er nok ikke 
slik den burde være i 2011 !!? Det må vi gjøre noe med!!! 

 Det du måler – er det du får mer av…!!  



BruktBil15: Utfordring nr.1 

”7 av 10 kunder velger nå å kjøpe 
bruktbil hos merkeforhandler, hvilket 
krever store kapasitetsøkninger i salg og 
ettermarked hos merkeforhandler.”  
 
”Privatomsetningen er kraftig redusert 
og merkeforhandlerne er den store  
bruktbilvinneren. Livstidskundefilosofien 
har vunnet frem i alle merkekjedene.”  
 
”Merkeforhandlerne har vunnet kampen 
på Finn.no og andre bilvertikaler fordi 
man får synliggjort reelle fordeler ved å 
handle bruktbil hos merkeforhandlere.”  

Dette vil TNS-Gallups bruktbilundersøkelse i 2015 kunne fortelle hvis vi gjør de riktige grepene… 



Illusjon eller virkelighet ? 

Samuel Johnson: 

Vil du at dine drømmer 
skal bli til virkelighet; 

VÅKN OPP !  



Illusjon eller virkelighet ? 

Og når du først er våken;  
Ikke slå deg til ro med at det går greit ! 

Verden er i rask endring – og for å ligge i forkant                             
må vi endre oss enda raskere!  

 
Vi merkeforhandlere må sørge for forutsigbare ramme-

vilkår som gir oss mulighet til å konkurrere på like vilkår.  
Dette må også gjelde i lokalmarkedet. 

Derfor må vi gjennom BI kontinuerlig se på muligheter, 
grunnlag og prinsipper for markedsføring av våre 

produkter/tjenester (lokal bruktbil, nybil og ettermarked)  
– at det styres av bransjen selv – via plattformen –                   

ikke av tilfeldige kommersielle aktører 



Illusjon eller virkelighet ? 

Kampen om ledende posisjon 
i bruktbilmarkedet kan kun 

vinnes av merkeforhandlerne 
såfremt vi fremstår           

enhetlig og samlet ! 


