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worden er in
eerste instantie
vier aparte dealers
aangesteld. Leasemaatschappijen en fleetowners
worden direct klant van de importeur; dealers k rijgen marketing- en
afleververgoedingen voor in hun rayon
zakelijk verkochte auto’s. Dealers worden gevestigd op goede (maar niet de
duurste A1-) locaties. De grote panden
krijgen een Qeely-uitstraling; degelijk,
maar niet duur.

2. Aftersales
Natuurlijk wil ook Qeely een zo hoog
mogelijke klanttevredenheid, maar wel in
verhouding tot de investeringen, het merk
wil immers op prijs vechten. “En de klant wil
vooral goede en goedkope service dichtbij
huis”, zegt De Bruin. “De autofabrikant is steeds
beter in staat om de communicatie met en de merkbeleving voor de
klant online in te vullen. Dat hoeft niet via dure panden met dure

‘Voor merkbeleving
heb je geen dure standards
meer nodig.’

Pompen of
verzuipen
In autoland is een tsunami op komst. Nu weet de branche goed
om te gaan met vloedgolven nieuwe auto’s. Er is tenslotte al tien
tallen jaren overcapaciteit. Maar op dit moment is er toch wel
een uiterst zorgwekkende samenloop van omstandigheden aan
de gang. Allereerst is de Russische automarkt door de economi
sche malaise en de vrije val van de roebel volledig in mineur. Ver
geleken met vorig jaar is de markt er al meer dan 30 procent
teruggelopen. De verwachting is zelfs een halvering van de aan
tallen van 2013. Daarom houdt GM het voor gezien in Rusland,
terwijl er in 2014 nog 65 duizend Opels van de hand gingen. Een
volume dat ergens gecompenseerd zal moeten worden. De hele
top 10 van bestverkochte auto’s in Rusland kampt trouwens met
forse volumeverliezen. Renault/Nissan voorop, op de voet
gevolgd door VW en Kia. Al met al gaat het om gigantische aan
tallen.
En ook al zijn het allemaal
global players, compensa
tie voor deze verliezen
elders in de wereld wordt
moeilijker dan ooit. Want
de Japanse automarkt is dit
jaar al 18 procent terug
gelopen, de B
raziliaanse
markt met maar liefst 22,5
procent. En naar ver
wachting gaat dit jaar ook nog alle rek uit de Chinese markt. Een
situatie waarvan wij op onze lokale markt snel het nodige zullen
merken.
Op korte termijn gaan importeurs volume pompen - hopelijk via
dealers. Want de verleiding is groot om ‘Fiat-kunstjes’ te gaan
flikken. In Duitsland gaat het voorlopig nog via dealers, want
daar nam eind 2014 de kortingspiraal al ongekende vormen aan.
Evenals de toename van eigen registraties. Allemaal korteter
mijnreacties van dealers, om de eindejaarsbonus in de wacht te
slepen. Heel veel dealers weten het inmiddels: eigen registraties
zijn hetzelfde als in je broek plassen. In het begin is het lekker
warm, maar na een tijdje wordt het koud en begint het te stin
ken. Op lange termijn komen producenten die de kostprijs niet
onder controle hebben in de problemen. Wat daar de gevolgen
van zijn laat zich raden: de internationale automarkt is een ver
dringingsmarkt en de zwakke broeders zullen het loodje leggen.
Hopelijk zit jouw fabrikant daar niet tussen.
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Zelfregistraties
zijn als in je broek
plassen.

Arjen de Jong, voormalig CEO BMW Group nederland,
senior advisor boyden global executive search,
Arjenwdejong@gmail.com
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