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DATA-STYRING De fleste digi-
tale forretninger, e-handels-
butikker og portaler har un-
derskud i de første mange år 
af deres levetid. Alligevel 
lykkes det for nogle at blive 
millionforretninger som bli-
ver solgt for store beløb til 
udenlandske investorer. Det 
skete sidste år for autobut-
ler.dk i en af de største hand-
ler i den danske bilbranche, 
da franske PSA investerede 
et trecifret millionbeløb i 
virksomheden.

For at dele af erfaringerne, 
og understøtte branchens 
digitale udvikling, har folke-
ne bag autobutler.dk nu 
etableret et ekspertpanel. I 
panelet sidder udelukkende 
mekanikere, som alle har en 
særlig indsigt og forståelse 
for, hvordan man som værk-
sted kan blive bedre til at ud-
nytte de nye digitale mulig-
heder.

- Udlandet vil gerne inve-
stere i danske forretninger, 
fordi vi er frontløbere på at 
anvende nye digitale værk-
tøjer - også i værkstedsbran-
chen. Vi håber derfor at kun-
ne sprede vores digitale er-
faringer, hvor ekspertpane-
let kan fungere som broho-
ved til kæderne og værkste-
derne, forklarer adm. dir. 
Christian Legêne. Han peger 
på, at i en digital verden har 
bilejere adgang til alle ser-
viceydelser med et enkelt 
klik. Det betyder, at det al-
drig har været nemmere at 
finde et nyt værksted. Det er 
derfor ikke længere den bed-
ste mekaniker, der vinder. 
Det er den bedste købmand, 
som kan fastholde bilejeren 
over længere tid. 

Digitale erfaringer 
Den største forskel på digita-
le og analoge kunder er de 
data, man får fra kunden. 
Hvor en traditionel kunde 
ofte giver en her og nu-for-
del, er digitale kunder sjæl-
dent profitable ved deres 
første besøg. Det handler i 
langt højere grad om en så-
kaldt customer lifetime va-
lue - hvor man regner værdi-
en af kunden over et længere 
perspektiv.

- I vores dialog med værk-
stederne oplever vi, at man-
ge glemmer at se på den 
egentlig værdi i at få nye 
kunder til værkstedet. Alt for 
mange mekanikere kigger 
først og fremmest på indtje-
ning i det enkelte job - og 
glemmer helt at regne på 
hvad en ny kunde egentlig er 
værd på værkstedet. Hvis en 
kunde holder fast i værkste-
det i 4-5 år, vil han typisk 
komme på besøg med sin bil 
10 gange i løbet af den perio-

de. Med de rigtige digitale 
værktøjer kan man holde 
fast i sådan en kunde, og der-
med forøge sin indtjening, 
forklarer Christian Legêne.

Overser det digitalt
I en travl hverdag glemmer 
mange værksteder at gøre 
brug af digitale værktøjer. 
Det er tanken, at Autobut-
lers ekspertpanel skal være 
med til at gøre det mere ty-
deligt for værkstederne, 
hvordan de bedre kan tjene 
penge på digitalisering og 
hjælpe i dialogen med bran-
cheorganisationerne.

- Vi kan for eksempel se, at 
de dygtigste danske værk-
steder alle gemmer fakta om 
deres bilejere, så de for ek-
sempel kan kontaktes, når 
det er tid til hjulskifte. Der-
med bliver kundedata trans-
formeret til værdifulde kun-
der, som kommer igen. Men 

selv om værksteder gemmer 
den slags data, så er vi end-
nu ikke stødt på værksteder, 
hvor man også husker at få 
alle samtykker fra kunder-
ne. Det kan lyde som en lille 
ting, men kan betyde, at 
kundedata i værste fald er 
værdiløse, fordi man ikke 
må kontakte kunderne på 
mail uden deres samtykke.

Udvalgte mekanikere i panel
Mekanikerne, som indgår i 
det digitale branchepanel, 
er erfarne digitale mekani-
kere fra landets store kæder 
- som i deres forretning er 
gået forrest med digitalise-
ring. Forventningen, er at de 
også kan være med til at på-
virke deres kædeorganisati-
oner, så initiativer kommer 
hele branchen til gode.

Panelets medlemmer skal 
rådgive og drive den digitale 
udvikling i værkstedsbran-
chen og fungerer som men-
torer for værksteder, der har 
lyst til at bruge nye digitale 
værktøjer, men som er i tvivl 
om hvordan de skal gøre. 

Medlemmerne af ekspert-
panelet har været igennem 
en proces, hvor de har fået et 
mere komplet digitalt setup 
både i forhold til hvordan de 
tager imod kunderne, til 
kundeopfølgning og proces-
ser på værkstedet. Samtidig 
er de aktive på en lang række 
digitale medier og egner sig 
derfor til at gå forrest i bran-
chen.

Det er planlagt at panelet 
skal mødes to-tre gange om 
året .  kile

Branchepanel skal fremme 
værksteders digitalisering
autobutler.dk vil udbrede viden om digitalisering – i dag vinder 
den bedste digitale købmand over automekanisk faglighed. 

Det er dyrt at skaffe nye kunder til værkstedet. Med autobutler.
dk’s digitale værktøjer kan man ret præcist beregne prisen for at få 
en ny kunde. Portalen måler dels på værdien af en gennemsnitlig 
kunde og værdien af et klik på autobutler.dk og samler det hele i en 
formular som hjælper til målrettet markedsføring.
For eksempel er markedet for dækskifte et område, hvor værksteds-
portalen har synliggjort den præcise værdi for værkstederne med tal 
der viser, hvor mange år en kunde bliver hos bilværkstedet og hvor 
mange penge han ender med at lægge i kassen hos det pågælden-
de værksted. 
Autobutler.dk tilbød i marts-april hjulskifte til blot 249 kroner, fordi 
en stor del af kunderne bliver hos det valgte værksted i årevis. Selv 
om man har udgifter til hjulskiftet i form af løn, så er kunden kom-
met til værkstedet uden udgifter og vil i årevis lægge betaling for 
andre bilreparationer, hvilket giver profit til værkstedet.

 

Værdien af en ny kunde

Medlemmer af panelet er:
• Harun Kaplan, Brdr. Auto i Taastrup, medlem af AutoPlus 
• Henrik Espensen, HE Biler i Ringe, medlem af AutoMester
• Kurt Clausen, Agerskov Auto-Service, medlem af Bosch Car Service
• Lars René Jensen, Midtjysk Dæk & Servicecenter i Herning, med-

lem hos AutoPartner
• Ole Bernhardt, B2 Bilcenter i Gentofte, medlem hos Mekonomen
• Casper Nordsted, Au2Move i Helsinge, medlem hos Bosch Car 

Service
• Dennis Nordskov, Nordskovs Auto i Køge, medlem hos Teknicar
• Claus Sonnichsen, Auto Claus i Kolding, medlem hos AutoMester

 

Autobutlers digitale ekspertpanel

- Alt for mange værksteder har 
fokus på værkstedsarbejdet 
frem for at være digitale køb-
mænd, mener Christian Legé-
ne, Autobutler.

FOREBYGGELSE Danmark be-
finder sig i det såkaldte ærte-
bælte – karakteriseret ved at 
særligt to ting trives i vores 
fugtige og kølige klima – rust 
og ærter. Det betyder også, 
at biler meget nemt får rust-
skader. Indtil nu har en sam-
let autobranche dog ikke 
formået at indsamle erfarin-
ger vedrørende rustbekæm-
pelse og lave en fælles ind-
sats. Derfor er Brancherådet 
for rustbeskyttelse oprettet, 
og fredag den 7. april lagde 
AutoBranchen Danmark lo-
kaler til det første officielle 
møde i Brancherådet for 
rustbeskyttelse.

- Brancherådet for rustbe-
skyttelse skal samle viden 
om rustbekæmpelse og be-
skyttelse på tværs af bran-
chen og agere som fagligt 
fyrtårn for information om 
rustbeskyttelse både til 
branche og forbrugere, siger 
teknisk konsulent i Auto-
Branchens VidenCenter, 
Finn Larsen.
Brancherådets erklærede 

mål er at fungere som en 
produktneutral, upartisk og 
uvildig vidensbank inden for 
alle områder, der omhand-
ler supplerende rustbeskyt-
telse. De informationer, 
brancherådet ønsker at sam-
le, er eksempelvis grund-
læggende viden om supple-
rende rustbeskyttelse, be-
hov for supplerende be-
handling, de enkelte fabrik-
kers holdninger til supple-
rende efterbehandling, ef-
terbehandlingsfrekvens og 
så videre – til både forbruge-
re og autobranchen.

- Rådets arbejdet er delt op 
i to. Det ene er forbrugerin-
formation, der i høj grad 
handler om at aflive myter 
og give gode råd og vejled-
ning omkring supplerende 
rustbeskyttelse. Det andet 
spor er anbefalinger til bran-
chen. Målet er, at begge dele 
skal være færdige i løbet af 
2017, fortæller Finn Larsen.

Et fyrtårn for viden 
På Brancherådet for rustbe-

skyttelses første møde, som 
AutoBranchen Danmark var 
vært for, blev der diskuteret, 
hvordan rådet kommer bre-
dest muligt ud med branche-
rådets informationer, samt 
hvordan man bedst udnytter 
de enkelte organisationers 
viden – alt sammen for at 
øge kvaliteten af arbejdet 
med og mod rust.

Rådet arbejder videre, og 
næste møde finder sted den 
2. juni hos AutoBranchen 
Danmark. mich

Råd for rustbeskyttelse
Nyt brancheråd skal samle viden på tværs af branchen og 
agere som fagligt fyrtårn for information om rustbeskyttelse.

På nuværende tidspunkt består 
Brancherådet for rustbeskyt-
telse af:

• Produktleverandører af 
supplerende rustbeskyttelses-
produkter
• Organisationer der rådgiver 
forbrugere om rustbeskyttelse 
• Bilimportører
• Repræsentanter fra under-
vognsbehandlingscentre

 

Rådets deltagere

Teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter, Finn Larsen, taler her stående på første møde i 
Brancherådet for rustbeskyttelse.

FRAGT Det bliver fremover 
en smule dyrere at få fragtet 
biler på dag-til-dag basis hos 
Danmarks ubetingede stør-
ste transportfirma, Dansk 
Auto Logik. Det fremgår af 
en mail, som virksomheden 
har sendt rundt til sine sam-
arbejdspartnere.

Helt konkret bliver prisen 
hævet med 125 kroner for 
ydelsen dag-til-dag-levering. 

Det sker ifølge Dansk Auto 
Logik selv, fordi efterspørgs-
len efter netop den ordning 
er steget voldsomt inden for 
kort tid. For få år siden havde 
transportfirmaet omkring 
10 til 20 bestillinger, når det 
kom til dagsleverancer. Det 
tal er ifølge Dansk Auto Lo-
gik selv steget til over 7000 
biler. Det er i runde tal hver 
femte bil, som virksomheden 

flytter rundt i Kongeriget. 
Kurt Rath, der er adm. direk-
tør i firmaet skriver i mailen 
om prisstigningen:

”Med virkning fra den 1. 
maj, har vi derfor valgt at 
forhøje tillægsprisen på 
Dag-til-Dag transport med 
kr. 125,00, i et håb om, at 
denne tillægsydelse kun an-
vendes i presserende situati-
oner.” henmo

Prishop på fragt af biler
Dansk Auto Logik gør det dyrere at fragte biler på dag-til-dag 
basis.


