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Tijdens Automotive Inspiration Day kregen vier jonge bedrijven de mogelijkheid om hun nieuwe concept aan de markt te
presenteren, in een pitch van twee minuten. Crossyn (een
systeem voor het verrijken van data), Stapp.in (autodeel
formule), TU/e met de biologisch afbreekbare auto Lina en
Servicebook (digitaal onderhoudsboekje) werden beoordeeld
door de bezoekers en door een vakjury, bestaande uit Steven
Kop (directeur Creatieve Koppen), Jos Nijland (NL Car Group
en Biddo) en Adriaan Roggeveen sr (ceo Sator). De jury had
het beslissende woord en kroonde de TU/e tot winnaar.
Jonathan Verhaar ontving de bijbehorende beker uit handen
van juryvoorzitter Adriaan Roggeveen en dagvoorzitter Erik
Dijkstra.
> Er kan er maar een
de winnaar zijn.
En dat was
Jonathan Verhaar
van TU/Ecomotive,
met de Lina.

Automotive Inspiration Day is mogelijk gemaakt door:

Tavares’
nieuwe DS
Sinds zijn komst in 2013 heeft Carlos Tavares PSA Groupe
met grote voortvarendheid uit de rode cijfers getrokken.
Was 2012 met een verlies van een slordige 400 miljoen euro
per maand nog het slechtste jaar ooit, in 2016 maakt de
sterk afgeslankte onderneming alweer meer dan 2 miljard
euro winst. De familie Peugeot, de Franse staat en de Chinese Dongfeng Motor Corporation hebben elk een belang
van 14 procent in PSA. Het mooie daarvan is dat de Groupe
in Franse handen blijft en onvoorwaardelijke steun van
de Franse overheid geniet. En dat met directe toegang tot
de Chinese markt en een schat aan kennis van elektrische
auto’s. Bovendien neemt Tavares dit voorjaar voor niet te
veel geld Opel/Vauxhall over van GM.
Het roer is om. Dat bleek al uit de verkoop van het prestigieuze hoofdkantoor aan de Avenue de la Grand-Armée in
hartje Parijs. Alleen de winstgevendheid is nog veel te laag.
Hoogste tijd om de nieuwe DS (distributiestrategie) uit te
rollen. In het nieuwe onderkomen in
Rueil-Malmaison zijn ingrijpende maatregelen bekokstoofd om de verkoopkosten van auto’s en onderdelen in Europa
drastisch te verlagen. Versterken van de
relatie met de berijder en meer grip op
distributiemarges staan daarbij voorop.
Om te beginnen door verregaande centralisatie van klantencontact, structureel minder contractpartners en vrij baan voor online verkoop van nieuwe auto’s én onderdelen. En een status aparte
voor het merk DS om de strijd aan te binden met de Duitse
premium brands.
Nu is het met onwillige dealers slecht zakendoen. En hun
weerstand is terecht, want van desinvesteringskosten voor
personeel en panden heeft Tavares nog nooit gehoord. Intussen blijft alle handel lokaal. PSA heeft het logistiek nog
niet voor elkaar, waardoor vrije grossiers hand in hand met
dealers in het gat duiken. Datzelfde PSA eist nu forse investeringen in DS, waarvan elke professional zich afvraagt of
het merk ooit premium zal worden. Gezien de torenhoge
kosten, het geringe potentieel en de slechte ervaringen met
zijn leverancier zou de Citroën-dealer wel gek zijn. Zeker nu
het volume van DS over de gehele wereld alweer sterk op
zijn retour is. Zo’n nieuwe DS is leuk bedacht, maar zonder
inlevingsvermogen in de dealerwereld komt er van succesvolle implementatie geen moer terecht.
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De weerstand
van dealers is
terecht.
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