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 Ændret forbrugeradfærd

 Den digitale kunderejse

 Næste ”Loop” Hvor går markedet hen?

Agenda



Autobranchen - et paradigmeskifte…



…eller gør det?

Er vi ved at blive lidt selvfede i vores tilgang 

til vores kunder?

 Hvorfor skulle en kunde henvende sig til en 
bilsælger?

 Hvorfor skulle en kunde købe sin bil hos en 
autoforhandler?

 Hvorfor skulle en kunde vælge en finansiering 
igennem en forhandler?



• Hvem beholder sin bil længst?

 En Opel kunde

 En VW kunde

 En Peugeot kunde

• Hvor lang tid efter et bilkøb starter en 
kunde med at undersøge markedet for 
næste bil? 

• Hvornår skifter en privatleasingkunde 
sin bil i gennemsnit?

• Ved I hvor mange kunder, der forlader 
jer hver måned, og hvorfor?

Kundeadfærd



Den digitale forandring i autobranchen!

92%

Bilkøbere

søger online

53%

Beslutter 

sig inden for 1 md.

3,1

Mobile

enheder

53%

Ændrer

mening

1,3

Besøg hos 

forhandler

3,2

Brands

overvejes

63%

Ser online videoer 

ifm. køb af bil

7 ud af 10

Bruger deres smartphone

til research

Fakta, som er vanskelige at ignorere:



Hvem er vores forbruger?



De sociale medier – adfærd …



Hvem er vores fremtidige kunde?



Fremtidens sælger…



Hvor går markedet hen?

Fra Produkter til Services: 

• Vi skal sælge koncepter i stedet for 

produkter

Adfærdsmønsteret ændrer sig:

• Tillid, som vi kender det i dag,

vil styrtdykke som parameter!

• Hvad bliver den nye ligning?



1. Kunden konfigurerer bilen

2. Vælger finansieringstype – lån, leasing, leje, køb

3. Betaler en evt. udbetaling

4. Bestille levering af bilen til hjemmeadressen

5. Får sin gamle bil vurderet 

6. Sælger sin gamle bil 

Det hele i én og samme proces … ONLINE!

Next step …



• Hvem ejer så kunden?

 Importør?

 Forhandler?

 Finansieringsselskab?

• Tidligere BTC og BTB - i dag Human to Human

Værdikæden vs. magtbalancen



“First class customer experience at low cost”

Digitalisering af kunderejsen



• Kunderejsen kan defineres ud fra følgende 2 modeller:

Modeller



Tallet 

C

Hvor mange salgspåvirkninger gør I?



Opsummering – hvilke udfordringer har vi?

Forretningsvendt:

 Øget digitalisering

 Flere koncepter – ”all inclusive”

 Ændret marked i forhold til reg.afgifter m.v.

 Ændret behov / købsadfærd

 Kunderejsen

 Konsolidering i autobranchen

Intern vendt:

 Større kompleksitet – eks. L4

 Generelt større fokus på lovgivning

 Øget konceptudvikling

 Persondataforordning

 Hvidvasklov

 Større krav til compliance, rigtige dokumenter, 

serviceaftaler m.v.



Næste loop…



Danske bankers mest 

frygtede konkurrent

Rente + gebyrer

Relationsbank

USAs 5. største 

indlånsbank

Hurtigst voksende 

leisure virksomhed

Dynamisk strategi 

og

Forretningsmodel



”Old age disruption” – disruption er ikke noget nyt…



 Hvilken rolle vil en autoforhandler få? 

 I hvilket omfang vil finansierings-/leasingselskaberne 

træde ind i detailleddet direkte eller indirekte?

 Hvordan vil fremtidens sourcing af biler ske – både 

nye og brugte?

 Rental markedet - hvor vil det udvikle sig hen?

 Hvilke koncepter vil der blive pres på i fremtiden?

Hvordan ser værdikæden ud om 3 – 5 år?



“Great companies don’t hire people and 

motivate them, they hire already motivated 

people, and inspire them.”

Det starter med os selv!



Der findes kun ÉN sandhed:

Det, som kunden 

oplever!

Alle andre definitioner er enten et udtryk for arrogance eller naivitet.

Der er INGEN forskel på 

en intern og en ekstern 

kunde…



En anbefaling



Tak fordi I lyttede!


