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Dette er NBF i dag 

• Norges bilbransjeforbund er organisasjonen for de 

seriøse og profesjonelle aktørene i norsk bilbransje 

 

NBF representerer : 

• Antall bedrifter/medlemmer  > 1100 bedrifter 

• Omsetning i medlemsbedriftene > 40 milliarder 

• Antall ansatte i medlemsbedriftene > 18.300 ansatte 

 

Rundt 70 % av bilomsetningen i den profesjonelle kanalen 

 

Bilbransjen er en betydelig aktør i norsk næringsliv 



NBFs hovedoppgaver i 2012 

• Tydelighet – ikke tvil om posisjon og saker 

• Synlighet – innad i bransjen og i det offentlige rom 

 

• Hele bransjen må stå samlet om arbeidet, 

”gratispassasjerer” må også delta i fellesskapet 

 

• Verving av riktige medlemmer høyt på agendaen 

 

For at vår bransje skal være attraktiv for de kommende 

generasjoner må vårt omdømme og posisjon styrkes 
 



NBFs fokus for alle aktiviteter i 2012 

NBF skal bidra til å 
Øke inntektene 

Redusere kostnadene 

NBF skal bidra til å 
Forbedre omdømmet 

Forsterke posisjon 

NBF skal bidra til å 
Øke kompetansen 

Forbedre rammebetingelsene 

Økt verdiskapning for medlemmene  

• Skal oppnås gjennom  

– Å ta en tydeligere posisjon 

– Effektiv drift og organisering 

– Riktige prioriteringer 

– Kompetent og initiativrik stab 

– Kvalitet i arbeidet 

– Utviklingsorientering i alt vi gjør 

– Synlighet i bransjen og det offentlige rom 

– God markedsføring av hva vi gjør og oppnår  
 

Synlighet mot 
medlemmenes 

kunder er 
nødvendig! 



Bruktbilområdet 



NBFs rolle innenfor bruktbilområdet 

NBFs involvering på området brukte biler har frem til nå 

vært svært godt ivaretatt av Bransjegruppe internett  

 

NBFs målsettinger fremover : 

NBF og medlemmene skal assosieres med: 

• Kvalitet 

• Kompetanse 

• Profesjonalitet 

 

 

 

Har NBF samme målsettinger som medlemmene? 

TRYGGHET FOR KUNDENE 



Svaret på det er vel åpenbart… 

http://www.mollerbil.no/wip4/kampanjer/detail_v3.epl?f=&cat=2921&id=42090


Så hva med markedet da? 

Har vi mistet den ledende posisjonen og kontrollen? 

 



Hva er vår markedsposisjon i dag? 

• Vi representerer 37,8 % av det totale tilbudet av brukte biler 

• Det private tilbudet er nøyaktig like stort 

• Andre aktører representerer 25 % av markedet 

 

Er vi fornøyd med denne situasjonen? 



Hvordan synliggjør vi i dag trygghet for kundene? 

Det er nesten 25 000 biler fra merkeforhandlerne på www.finn.no  

• 98 % av bilene våre har ikke tilstandsrapport 

• 72 % av bilene våre har ikke servicehistorikk 

• 34 % av bilene våre har ikke forhandlergaranti 

 

Kjøp trygt hos oss!! (???) 

 

http://www.finn.no/


Tilstandsrapporten  

og bruktbiltester 



NBFs tanker om tilstandsrapporten og tester 

NBF Tilstandsrapport 

– Garantert tilstand fra forhandler – med NBF / Forbrukerrådets logo 

NAF Test 

– Testet hos NAF – uten garanti, for salg privat – privat 

NBF Bruktbiltest (eventuelt ny / NAF) 

– Testet hos forhandler – uten garanti, for salg privat – privat, med 

logoer 

 

Tilstandsrapport fra andre enn medlemmer i NBF 

– Garanti fra annen forhandler (uten NBF / Forbrukerrådets logo) 

– Litt annen utforming 

Selgers egenerklæring (eventuelt ny) 

– Forbrukerrådets tilbud for salg privat – privat 

– Skal være noe helt annet enn de ovennevnte 



Våre hovedutfordringer 



Hva står bruktbilområdet ovenfor? 

OMDØMME 
 

”Mest trøbbel med bilkjøp” 
 
”Forbrukerrådet refser 
bilbransjen” 
 
”Mye snusk i bilbransjen” 
 
”Bilprodusentene lurer deg 
med forbruket” 
 
”Bilbransjens lureri” 
 
”550 svarte bilmillioner” 
 
”Bruktbilselgere bløffer” 

 

PRIVAT – PRIVAT 
 

«Kraftig vekst i bruktbiler til 
salgs fra private på finn.no». 

Over 40 % siden mars 
 

”Merkeforhandlerne taper 
kunder på bruktbilmarkedet, 

viser  undersøkelse” 
 

”Privatomsetningen tar av”  

 
”Smarteste måten å selge en 

bil privat” 

 
 
 

ANDRE AKTØRER 
 

”Utbredt speedometerjuks” 
 

”Bilkjøpere lures av 
kilometerjuks” 

 
”Mange nye klager på 

biltakseringssider” 
 

“Minst 30% av alle bruktbiler i 
Tyskland har manipulert 

kilometerstand, sier politiet” 

 
”Bruktimportør tapte i retten” 

 
 

I TILLEGG : Neste generasjon bruktbilkunder er allerede her –  
og av en eller annen grunn opptrer de forskjellig fra tidligere generasjoner…… 



Endringer må til –  

hva kan og må gjøres? 



Vi må bli mer offensiv i markedsføringen.. 



Vi må tørre å si det som det er… 



Seriøse aktører skal vises på Finn.no… 



Andre muligheter –  

konsept og markedsføring 



Er det tid for felles nytenkning… 

Kunder og samfunn endrer seg – må vi også? 



Møller Bilfinans har gjort en variant… 



Kan en profesjonell meglerløsning utvikles? 

• Utmerket område for bredt samarbeide i bransjen 

 

• Kunderelasjon x 2 skapes 

• Salg av bruktbiltest 

• Salg av ”eierskifteforsikring” 

• Salg av service/oppgradering 

• Salg av forsikring  

• Salg av finansiering 

• Salg av serviceavtale 

• Salg av bruktbilgaranti 

• Osv. 

Skaper 
kunderelasjoner, 

styrker 
merkeforhandlerens 

posisjon og gir 
trygghet til både selger 

og kjøper!  



Kan det tenkes et menybasert konsept? 



Vi kan rette oss mot privatkjøperne… 



Vi kan rette oss mot privatselgerne… 



Vi kan drive opplysningsarbeid… 



Det er fullt mulig å ta en sterkere posisjon 

• NBF må offensivt sitte i førersetet for å bedre bransjens 

omdømme og  sammen med bransjen utvikle felles og sterke 

konsepter – det må være et ”spleiselag” 

• Resultatet skal være en styrket posisjon for den seriøse delen 

av bransjen (medlemmene i NBF) 

 

Da må NBF Tilstandsrapport tas i bruk, det må gis garanti for 

servicehistorikk og bruktbilgaranti – og alt må synliggjøres! 

 

Utfordringer vil det være: 

• ”Aktørene i bransjen klarer ikke å stå sammen” 

• ”Aktørene i bransjen klarer ikke å implementere konseptene” 

 

”Vi har ikke råd til en slik satsning” 

 



Har vi råd til å la være? 
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