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Agenda 

● Hvor er AutoUncle i dag?

● AutoUncles udvikling i samspil med markedet

● Hvorfor mange forhandlere mister salg i overgangen 
fra online til offline

● Hvad AutoUncle har lært om hvordan man får mest 
salg ud af sine leads



Hej. Jeg hedder Johan

Jeg er...

● 39 år 

● Direktør og medstifter af AutoUncle

● Uddannet i statistik, business 
administration og politisk videnskab

● Far til 2

● Mest til klassiske biler (og tohjulere)



AutoUncle i tal

● Startet i 2010

● 40 ansatte

● Aktiv i 12 lande

● 3 mio. unikke besøgende per måned

● 6 mio. annoncer dagligt indekseret

● Markedsleder i Europa på håndtering af 
online byttebilskunderejsen -> mest 
effektive leadgenerator på markedet



Most used platform for making 
hassle-free deals happen 

AutoUncles VISION



AutoUncles udvikling 
sammen med markedet 



Kliks

Leads

Møder



Koblingen fra online til offline
- Et kæmpe uudnyttet 

potentiale



2 årsager til at forhandlere går glip af mange salg

1. Lead-genereringsproblem 
Forhandlerhjemmesider er ofte dårlige til at 
konvertere trafik til kvalitetsleads. 

2. Lead-konverteringsproblem 
20-30% af leads’ene bliver aldrig kontaktet 
af forhandleren

Online - Forhandler 
hjemmeside

Offline - Ude i forretningen



Leadgenereringsproblemet: 
“Jeg får ikke nok ud af trafikken på min 

hjemmeside!”



De fleste forhandlerhjemmesider skaber meget 
lidt værdi for kunderne

→  De fokuserer alt for meget på hvad 
forhandleren vil



What dealers have done since 1931 Siden 1898
har bilforhandlere gjort det 
nemt for kunderne at bytte 
den gamle bil ud med en ny

At lave 2 handler om til 1
har altid været det vigtigste en 
forhandler kunne gøre for 
kunden

… Men noget har ændret sig



I 2005

5
Besøg per 
solgt bil

Den digitale forbruger besøger ikke den fysiske butik

I dag

1,2
Besøg per 
solgt bil

*Source: Google/TNS Global Auto Study 2016.



Morgendagens kunder vender købsprocessen på hovedet

Traditionelle verden

Købsprocessen dikteret af 
forhandlerens arbejdsgang - 
‘hvilken bil vil du have’ og 
“kom ned til vores butik”.

Nye verden

Købsprocessen tager 
udgangspunkt i online kunden, 

som foretrækker at starte 
dialogen med værdien af den 

eksisterende bil. 
 



Byttebilen er det vigtigste for 
kunderne online

Source: http://tradepending.com/ - Methodology: Conducted by Google Consumer Surveys, October 9 – October 10, 2015 and based on 1,000 
online responses. Sample: National Adult Internet Population



Online får kunderne ikke 
svar på deres største 
spørgsmål 

?
Hvad er min 

bil værd?



Trin 1 i den nye løsning….

“Hvad er min gamle bil 
værd?”

AutoUncles kunde-orienterede 
leadgenereringsmodul integreret på 

hjemmesiden 

Flere leads

Kr.?



Demo

https://www.starmark.dk/biler/merce
des/c200-20-amg-line-stc-aut/1358
550674/

https://www.starmark.dk/biler/mercedes/c200-20-amg-line-stc-aut/1358550674/
https://www.starmark.dk/biler/mercedes/c200-20-amg-line-stc-aut/1358550674/
https://www.starmark.dk/biler/mercedes/c200-20-amg-line-stc-aut/1358550674/


Efter digitalisering af 
byttebilsrejsen online...

2000 leads genereret
1% af hele hjemmesidens trafik konverterede til et 
kvalificeret byttebilslead

4x flere leads fra den samme 
hjemmeside

På 1 måned….:



Leadkonverteringsproblemet: 
“Jeg får ikke nok ud af leads’ene fra min 

hjemmeside”



De klassiske symptomer...

● Sælgerne: “Det er useriøse leads” 

● Sælgerne føler sig overbebyrdet

● Sælgerne er typisk videre efter blot 1 opringning -> og 
der bliver tjekket i CRM-system “Kunde kontaktet”

● Der bliver “skudt” en hurtig email til kunden

● Stor volumen af leads → Men lav konvertering til salg 
ude butikkerne

● → Leadkonverteringsproblem



Hvorfor opstår 
konverteringsproblemet?

Typiske årsager
Online kunder kigger efter biler om 
aftenen, hvor de fleste forhandlere ikke er 
på arbejde 

Forhandlerne er overvældet af mængden 
af indkomne email leads

Stærk kultur, hvor fysiske kunder 
prioriteres før online leads

Forhandlere ansætter folk som er 
“hands-on”. De kan lide biler og 
foretrækker at tale med “rigtige” kunder i 
forretningen frem for at ringe eller 
besvare emails fra net-kunder

Den typiske bilsælgers dag er fyldt med 
forstyrrelser, der gør det svært at lave 
systematisk opfølgning på online leads

Ofte ringer forhandlerne ikke til kunderne 
mere end 1 gang

20-30% af de kunder, 
som indsender et lead 
kommer aldrig i dialog 
med forhandleren



Løsningen: AutoUncle online kundecenter

Vi gør det hårde arbejde med kvalificere online leads’ene  
og sender kun de kunder, der er klar til at handle, ned i 
butikken

AutoUncles kundecenter har specialiseret sig i at håndtere og booke 
møder på byttebilsleads:

✓ Alle kunder bliver ringet op indenfor 24 timer efter de har sendt 
en byttebilshenvendelse (også aftener og weekender)

✓ Vi ringer på vegne af bilforhandleren og tilpasser samtalen og 
kvalificeringen af leadet baseret på jeres input og ønsker

✓ Alle leads bliver ringet op 5 gange - og følges op med en email 
og/eller sms. 



Fordele

For kunden

✓ Gør det nemt og bekvemt at starte 
processen med at bytte til nyt 
online

✓ Moderne og tidsvarende 
kundeoplevelse

✓ Nem og hurtig indtastning af 
information om byttebilen 

✓ Estimeret online byttepris er høj 
interesse og skaber værdi for 
kunden

For bilsælgeren

✓ Mere motiverende. Mere tid til 
at fokusere - at lukke handlen

✓ Minimer email ping-pong med 
kunden om informationer om 
deres bil

✓ Flere og mere kvalificerede 
byttebilsleads

✓ Dialog med flere købsparate 
kunder i forretningen 



Den komplette løsning

Gør det muligt for besøgende 
at besvare: 

“Hvad er min gamle bil 
værd?”

Alle byttebilsleads behandles af 
AutoUncles Kundecenter som er 

specialiseret i byttebilsleads 

Integrer AutoUncles 
højtydene byttebilsmodul 

Bookede møder hos 
forhandlerne og i sidste 
ende flere solgte biler

€?

ROI - Tracking, dokumentation og ledelsesrapport fra modulet er åbnet til bilen er solgt 



Eksempel

2000 leads genereret
1% af hele hjemmesidens trafik konverterede til et 
kvalificeret byttebilslead

800 bookede møder 
40% af leadsene blev til bookede møder hos 
forhandlerne

+200 solgte biler (bekræftet)* 
+25% af møderne konverterede til et salg 

*Bekræftet af kunder i interne opfølgningsundersøgelser på email 
og telefon.

På 1 måned….:



Best Practise Guide: 
Håndtering af overgangen fra 

online til offline



Jeg har modtaget leads, hvad nu?

Når en forbruger er interesseret i en af jeres biler, genererer de et lead. 
Herefter er det vigtigt at få dem ned i jeres forretning.

⇒ Fokus skal være på at booke mødet

Før leads kan omdannes fra online interesse til købere i forretningen, skal 
deres spørgsmål besvares, bilerne vises frem, samt prøvekøres og priser 
skal forhandles. 

Telefonisk kontakt skaber 5x flere møder end kunder der kun kontaktes 
via mail eller sms.

Kommer kunden først med til et møde er der stor chance for et salg.
______________________________________



Systematisk opfølgning
-> Sådan får du kunderne ned i butikken

Systematisk opringning af forbrugerne, giver flest salg.

Baseret på 22.500 opkald, har vi erfaret, at det kræver systematisk behandling af alle leads for at omdanne flest 
mulige nysgerrige forbrugere til tilfredse kunder. 

Fremgangsmåde:
❏ Første kontakt foretages hurtigst muligt, dog senest 24 timer efter et lead er genereret. 

❏ I snit kræver det 4,6 opkald før et lead afsluttes.

❏ 2 af de 4,6 opkald skal være efter 17 i hverdage eller i weekenden mellem 10:00 og 18:00.

❏ Genopkald til forbruger skal overholdes til minuttet for højst kundetilfredshed samt højeste succesrate.

❏ Samtaletiden er i snit 7 min. pr. afsluttet forbruger. Så modtager du 100 leads skal du regne med at bruge 
ca. 700 minutter for, at behandle disse leads mest effektivt.



Hvad virker? 
👍 

Hvad skal man undgå? 
👎 

✓ Ring kunden op så kort tid efter leadet er genereret 
som muligt.

✓ Ring kunderne op aften og i weekender for bedste 
udnyttelse af emnerne

✓ Aftal et tidspunkt hvor kunden kan komme forbi og 
prøvekøre den ønskede bil (du vil sælge langt flere 
biler når kunden står nede i butikken end over 
telefonen)

✓ Undgå mails med mindre det er aftalt med kunden. 
Tager du alt kontakt via telefon sælger du flere biler på 
disse leads.

✓ Opfølgning - når kunden har prøvekørt en bil giv 
kunden et kald efter et par dage for at sikre at han/hun 
ikke køber bil ved konkurrenten.

✗ Vente flere dage på at kontakte kunden. For mange 
kunder er der ikke langt fra tanke til handling, så 
hvis du ikke er den første de snakker med så har 
kunden måske allerede handlet et andet sted.

✗ Sende kunden en mail (forvent ikke at kunden 
svarer retur) - ring istedet for.

✗ Være forudintaget om hvorvidt kunden er 
interesseret eller ej.

✗ Kun ringe hverdage

✗ Ringe kunden op på samme tidspunkt hver dag

✗ Kun ringe kunden op 1 gang
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Vores team i Danmark

Johan Frederik Schjødt

Co-founder & CEO

Mobil:  +45 2033 1794

johan@autouncle.com

Emil Schou

Senior Account Manager & Head 
of Customer Center

Mobil: +45 2670 2983

emil@autouncle.com

Helle Klaris
Project Manager large accounts & 

Designer

Mobil: +45 2872 5381

helle@autouncle.com


