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>  Mercedes gaat Audi en BMW een slag toebrengen in het zakelijke segment.

Arjen de jong,  voorMAlig CEo BMW group nEdErlAnd, 
sEnior Advisor BoydEn gloBAl ExECutivE sEArCh,
ArjEnWdEjong@gMAil.CoM 

de jong
Beurswaarde 
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stijgt

De voorzitter van RAI Vereniging liet zich bij de opening van de 
AutoRAI 2015 ontvallen dat de organisatie heeft ingezet op 
300.000 bezoekers. Dat is iets meer dan de helft van het aantal 
bezoekers in 1983. Sinds 2007 was er trouwens sprake van struc-
turele daling van de bezoekersaantallen. Na 2011 met 270.000 
bezoekers en relatief hoge kosten ging de bezoekersstatistiek in 
2013 zelfs naar nul – er werd helemaal geen AutoRAI georgani-
seerd. De 291.717 bezoekers van dit jaar liggen weliswaar nog iets 
onder de planning, maar het geeft veel hoop voor 2017. Want 
een kerngezonde AutoRAI maakt geknoei in de marge, zoals van 
die gelukszoekers in de Ahoy, volstrekt overbodig. Importeurs 
dienen zich hier verre van te houden.  
De vraag of er in Nederland nog wel plaats is voor een nationale 
autotentoonstelling, hield de gemoederen de laatste tijd goed 
bezig. Want de inspanning is enorm, de kosten zijn hoog en het 
rendement in de autobranche is erg laag. En dat in een markt 
met fiscaal gestuurde pros-
pects door een fiscaal 
gestoorde overheid. Onder dit 
gesternte is de AutoRAI 2015 
geboren, terwijl nog lang niet 
iedereen een goed onderbuik-
gevoel over de economie had. 
Ook de meeste importeurs 
hielden op de persdag ten aan-
zien van hun verwachtingen nog een flinke slag om de arm. Mijn 
indruk van de aankleding van vloeren, wanden en plafonds was 
ronduit positief en AutoRAI-waardig. Merkenscheiding en opti-
male merkbeleving blijven met een beperkt budget moeilijk te 
realiseren, maar toch is de organisatie hierin redelijk geslaagd. 
De exoten als grote publiekstrekkers hadden flink uitgepakt en 
dat maakte weer veel goed. Een telefonisch rondje na afloop van 
de tentoonstelling leerde dat de verzamelde prospectgegevens 
– kwantitatief en kwalitatief – ronduit prima zijn. En die gaan de 
komende maanden ongetwijfeld verkoopresultaten opleveren. 
Door de professionele samenwerking van importeurs en bran-
chevereniging zit de beurswaarde van de AutoRAI eindelijk weer 
in de lift.
Alleen liefhebbers van Fiat, Alfa Romeo, Lancia of Jeep zochten 
tevergeefs ‘hun’ stand, gelukkig zijn zij gastvrij onthaald op 49 
andere stands. Maar ook dat kan er nog wel bij voor hun merk-
dealers. Benieuwd wat Sergio Marchionne daar nu van vindt. 
Wellicht staat er alweer een rondje Mediamarkt op stapel - hij is 
toch niet gek?
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begrijpt dat wel. “Citroën werkt graag met pakketten om de verkoop 
te stimuleren en dat heeft invloed op de restwaarde.” ook Mazda 
 zullen we voorlopig niet bij de Boer terugzien (‘We veranderen ons 
merkenbeleid niet zo snel’), maar vermeulen ontpopt zich al snel als 
fan. “de 3 is het oudste model en die is pas achttien maanden gele-
den geïntroduceerd. vooral de motoren zijn erg goed. de 2.0 liter 
viercilinder presteert gelijk aan de drieclinder motoren van andere 
merken. heel knap.” oudshoorn is ook positief. “En niet alleen omdat 
het Motorhuis (een zuster onderneming van Multilease, red) Mazda 

Passat of Superb?
Pon, dat naar verluidt zo’n drie miljoen uitgaf aan de 

 AutoRAI, claimde on geveer de helft van de Parkhal. Met de 

nieuwe Passat en Skoda Suberb heeft Pon twee belangrijke 

nieuwkomers in huis, twee auto’s die wel eens elkaars 

 grootste concurrent kunnen worden. 

Vermeulen: Eigenlijk is de Suberb te mooi voor een Skoda.

De Boer: De Passat oogt logger en voor het maandbedrag 

van een Passat kun je een veel luxer uitgeruste Superb 

 leasen. De auto voldoet aan de eisen die bij Rijkswaterstaat 

gesteld worden aan de directieauto’s, maar dat Skoda-logo 

was een te groot issue. Nu rijdt de directie BMW. 

Oudshoorn: Skoda heeft goede restwaarden. De Superb zal 

zeker goed  verkopen. Maar de Passat GTE, die verkoopt uit 

(in de tussentijd geeft Oudshoorn zijn kaartje aan een klant 

die wel een GTE wil, maar twijfelt over de leverbaarheid).  

Er is zelfs twijfel of ze wel tijdig extra auto’s kunnen leveren.

> de superb oogst bewondering.

inschrijving Automotive golf Event van start

NetweRkeN op eeN glooIeNd gAzoN

een speelronde op de par 3 oefenbaan. het evenement start om 12.00 uur voor de 
toernooispelers en om 13.00 uur voor de  clinicvolgers. We sluiten af om 18.00 uur 
met de prijsuitreiking en barbecue. 
Inschrijven kan op www.mobilitymedia.nl/golfevent

Wilt u voor uzelf en uw relaties een eigen flight boeken of sponsor worden? neem 
dan contact met ons op: 020 5800 966.
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