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> In de toekomst worden auto’s gekocht in high traffic areas.

Betaalbare Tesla

Tesla kwam Europa vijf jaar geleden binnen met de Roadster, de eerste
generatie Tesla-auto’s. Inmiddels heeft de Model S een goed verkoopjaar
afgesloten en de Model X wordt naar verwachting eind dit jaar uitgeleverd in Noord-Amerika en begin volgend jaar ook in Europa. De Model S
en Model X zijn samen de tweede generatie auto’s van Tesla. In januari
2015 verwacht Tesla het prototype van de derde generatie te onthullen
tijdens de Detroit Auto Show. “Dit is een beter betaalbare variant,
nieuwe technologie is in het begin altijd duur. Voor de Nederlandse
markt zal deze derde generatie Tesla-auto’s over drie tot vier jaar te
bestellen zijn. In de Verenigde Staten verwachten we ze uit te leveren
vanaf eind 2014 en in Europa vanaf begin 2015.” Vooralsnog focust
O’Connell zelf zich vooral op de uitrol van Tesla Model X.

Focus verleggen
Voor de nabije toekomst is de ambitie om in 2014 wereldwijd 40.000 T esla’s
te verkopen, waarvan een derde in Europa. Vanuit de eindassemblagefabriek en distributiecentrum in Tilburg wordt de EU beleverd, maar de focus
vanuit het management is per land verdeeld. “We zijn erachter gekomen
dat we niet alle Europese landen hetzelfde kunnen behandelen.” Om de uitrol van deze retailstrategie in goede banen te laten verlopen, verlegt Tesla
de focus van Europa naar afzonderlijke landen, waaronder Nederland. “We
gaan ons dus focussen op de unieke eigenschappen van een land. Europese
landen zijn zeer verschillend en verlangen en verdienen een individuele
focus en aandacht van onze specialisten”, legt O’Connell uit.

Leven met de dag
De uitrol in Europa wordt nu per land aangepakt. Deze retailstrategie verloopt volgens de vp zonder verwachtingen en met volledige flexibiliteit om
met de dag te leven en sturen. “We evalueren snel, schakelen rap en
spelen in op actuele situaties. We pakken het helemaal anders aan dan de
gevestigde automerken en –importeurs.” Hoe anders? Dat wordt per dag
bekeken. “We zijn een platte organisatie en per land wordt in teams
gewerkt. Geen directeuren, leiders en managers, maar teams van
specialisten.” De Europese verkoopdirecteur, Bryan Batista, heeft onlangs
de organisatie verlaten en wordt om die reden dus waarschijnlijk niet
vervangen, bevestigt ook Diarmuid O’Connell. //

Over de dramatische ontwikkelingen in aftersales kan ik hier
gemakkelijk een jankverhaal ophangen, maar dan stopt u
meteen met lezen. We hebben de neergang allemaal zien
aankomen en de meesten van ons hebben de consequenties
toch onderschat. De kwaliteit van de auto’s is beter, de onderhoudsintervallen zijn langer en de onderhoudsbehoefte
neemt steeds verder af. Fastfitters en vrije garagisten schieten
als paddenstoelen uit de grond en alle technische informatie
staat op internet - om nog maar een paar oorzaken te
noemen.
Importeurs zijn destijds begonnen met het optimaliseren van
dealerorganisaties door schaalvergroting: samenvoegen van
dealerschappen en centralisatie van de back offices.
Bedoeling daarvan is het verlagen van de distributiekosten
van nieuwe auto’s en originele onderdelen met gelijktijdige
verhoging van de kwaliteitsstandaard. Met als keerzijde:
minder dealerwerkplaatsen en dankbare fastfitters en

garageketens, die met veel plezier in dit gat in de markt zijn
gesprongen. Waarom de over
gebleven merkdealers dit hebben laten gebeuren? Niet
moeilijk, dealers zijn nooit goed
geweest in het vasthouden van
auto’s ouder dan 5 jaar: “De
werkplaats zit toch de eerste twee, drie weken vol en ons
uurtarief is veel te hoog voor deze doelgroep.”
De crisis - in combinatie het teruglopen van onderhoud en
reparatie - zet de toch al matige resultaten van de merkdealer
zwaar onder druk. Daarom zullen dealers nu onorthodoxe
maatregelen moeten nemen. Zoals penetreren in de markt
van de fastfitters, want de aanval is de beste verdediging.
Door aan te sluiten bij een keten of uw eigen low cost merkenspecialist te openen. Naar de tegens ben ik niet meer
benieuwd, ik noem alleen de voordelen voor de merkdealer.
Allereerst een additioneel onderdeleninkoopkanaal. En de
meeste originele onderdelen die u nu via de balie verkoopt,
gaan dan naar uw eigen merkspecialist: een goede werkplaats, niet op een dure zichtlocatie en zonder CI-ver
sierselen, waar het uurtarief en de drempel drastisch omlaag
kunnen. Daarmee houdt u de technische kennis, de onder
delenmarge èn de klant in huis. Het is slikken of stikken, dus
wordt uw nieuwe aftersalesdoelstelling: eigen merk blijft
minimaal 10 jaar bij ‘ons’ in onderhoud.

29

‘Ons uurtarief is
toch te hoog voor
deze doelgroep.’
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