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automotIve branche In zwaar 
weer….
De automotive branche ligt al enkele 
jaren zwaar onder druk. Autoverkopen 
dalen sinds het begin van de financiële 
crisis met enorme aantallen. Bezoek 
aan autodealers neemt af en de 
bezettingsgraad van de werkplaats wordt 
lager. Het wordt steeds lastiger om het 
dealerbedrijf rendabel te houden.
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Diverse onderzoeken wijzen uit dat de 
traditionele merktrouw van klanten aan 
het afnemen is. Klant blijven wordt dus 
minder vanzelfsprekend.

Merk, dealerorganisaties en zelfstandige 
dealers die vooral gericht zijn op 
conventionele transactie (verkoop van 
de auto) zullen het steeds moeilijker 
gaan krijgen. 80 % van de klantbeleving 
wordt bepaald in de periode na het 
moment van de aankoop.
 
Vaak kan het beter, soms moet het 
anders. Het traditionele ‘productdenken’ 
biedt voor de huidige uitdagingen geen 
oplossingen. Door de focus te verleggen 
van de transactie naar de langdurige en 
duurzame relatie met de klant kan de 
klant weer worden teruggebracht in de 
werkplaats en de showroom. 

loyalIteItsconcepten als 
startpunt voor nIeuwe leads
‘DealerBoost’ is een initiatief van 
merk- en marketingstrategen van ‘The 
Alignment House’ en sales en after sales 
experts met jarenlange ervaring in de 
automotive branche.

The Alignment House heeft jarenlange 
ervaring op gebied van de ontwikkeling 
van merken en aftersalesconcepten, 
onder meer in de telecom- en 
retailsector. Wij werken vanuit onderzoek 
en inzicht in de klant. Wij weten wat de 
klant beweegt en hoe de dealer zich 
daarop kan inrichten. Wij helpen u om 
uw klanten steeds weer te verrassen 
met als doel: loyale klanten. Het binden 
van uw klanten is onze passie. Door de 
resultaten die wij hebben geboekt in de 
automotive sector hebben wij besloten 
onze toegevoegde waarde te bundelen 
in DealerBoost.

Klantloyaliteit is niet hetzelfde als 
klanttevredenheid. Tevreden klanten 
kunnen ook weglopen, loyale klanten 
niet en beter nog; zij worden uw 
ambassadeurs…

DealerBoost helpt merk-dealerorgani-
saties en zelfstandige dealers te onder-
steunen met:
• Verkrijgen van inzicht in uw klanten-

bestand en omzetpotentieel in uw  
regio: “hoe haal ik meer omzet uit mijn 
bestaande klanten en waar zitten mijn 
nieuwe klanten?”

• Ontwikkeling van klantrelatie en 
loyaliteitsconcepten: plug & play op-
lossingen om klanten naar de werk-
plaats en showroom te trekken en 
leads te genereren.

• Lokale marketingconcepten. door de 
klant proactief te ontzorgen en te ver-
rassen helpen we lokale dealers met 
tailormade oplossingen. Dit doen we 
door gebruik te maken van het verbor-
gen potentieel van after sales.

We ontwikkelen slimme ideeën; 
concrete kant en klare concepten om 
klanten te werven maar vooral ook om 
klanten te binden. En te blijven binden. 
Met bewezen resultaat.

compleet en full servIce
De concepten die DealerBoost 
ontwikkelt hebben een aantal 
duidelijke kenmerken en volgen een 
gemeenschappelijk patroon:

De concepten zijn gebouwd op customer 
insights: Inzichten in de behoeften van 
de klanten en vraaggestuurd in plaats 
van aanbodgestuurd.

• ‘Full service’: DealerBoost kan alle 
activiteiten bieden die nodig zijn 
voor succes, zowel m.b.t. de lokale 
marketingaanpak, het verwerken van 
de leads middels het Automotive 
Leadmanagement Systeem, als de 
after sales.

• ‘Data based’: We werken volgens uw 
eigen databestand, iedere relatie die 
u ooit heeft gehad wordt benaderd, 
geen enkele wordt overgeslagen. 

• ‘Tailor made’: Elk concept kan merk- 
of dealerspecifiek gemaakt worden, 
zowel qua inhoud als qua vormgeving.

• ‘Complete toolboxen’: The Automotive 
House levert niet alleen het scenario en de 
organisatie, maar we brengen alle materialen 
die nodig zijn voor promotie en (marketing) 
communicatie. 

Kortom, samen met u maken we een plan 
en planning, nemen wij de organisatie en 
de afhandeling en creëren, zonder dat 
het u extra tijd kost. U kunt zich richten 
op de relatie met uw klanten… Meer 
hechte klanten die langer bij u blijven en 
meer uitgeven! 

Onze expertise komt voort uit jarenlange 
ervaring met klantloyaliteitsconcepten in 
de wetenschap dat een klant die lang bij 
je blijft ook veel meer oplevert. 

Onze ervaring delen wij met klanten 
onder meer uit de financiële sector, 
durables, telecom en  overheid. Zo 
bedienen we Dierenpark Emmen, 
Ditzo, VGZ, Heijmans en FC Utrecht in 
het versterken van de relatie met hun 
doelgroepen. 
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de concepten
In samenwerking met merk- en dealerorganisaties en op basis van zorgvuldig kwalitatief en kwantitatief onderzoek hebben we inmiddels een aantal 
concepten ontwikkeld die hun succes in de praktijk hebben bewezen: 

ambassadeurs
Alle concepten lenen zich om van uw 
klant een ambassadeur te maken.

Bewezen voordelen
• Een ambassadeur maakt relatief 

goedkoop maar zeer effectief 
reclame voor uw bedrijf.

• De ervaring leert dat klanten 
aangebracht door een ambassadeur 
vaak betere klanten zijn.

Naast deze reeds bewezen concepten ontwikkelen we voortdurend nieuwe concepten en, wanneer wenselijk, samen met- en specifiek voor u.

KRASJESDAG

‘Krasjesdag’ is ontwikkeld op basis van 
een inzicht uit onderzoek: Als je auto 
weer als nieuw is heb je een beter gevoel 
bij je auto en dat leidt tot een hogere 
bereidheid tot investeren in onderhoud. 
“het eerste krasje op een nieuwe auto 
doet pijn” en “hoe meer krasjes, hoe 
minder binding met de auto”

Gezamenlijk maken we een selectie van 
de juiste klanten die worden uitgenodigd 
naar de dealer om de auto zoveel 
mogelijk vrij van krasjes te maken. De 
auto van de klant ziet weer als nieuw 
uit, de klant is weer trots op zijn auto en 
geeft er graag meer geld aan uit.

Bewezen voordelen:
• De dealer heeft een conversie van 

3-6% op het eigen klantenbestand.
• De dealer maakt gemiddeld o 5.000 

extra omzet op Krasjesdag.
• Krasjesdag brengt nieuwe klanten 

binnen.

De Dealerboost

Dealerboost is het instrument voor 
begeleiding van dealers en hun 
medewerkers in hun lokale marketing-, 
sales- en aftersales aanpak. Dealerboost 
wordt uw lokale marketingplan.

Dealerboost brengt u een volledige 
gebieds- en klantenanalyse.

• Hoe ziet het klantenbestand eruit, 
waar zit het omzetpotentieel en waar 
zitten de mogelijkheden in uw rayon?

• Wat moet er worden gedaan om 
die mogelijkheden te cashen? Welke 
bewezen concepten zetten wij in of 
ontwikkelen wij met en voor u.

• Als de oplossingen in kaart zijn 
gebracht gaan wij deze samen met u 
realiseren.

Bewezen voordelen:
• Op basis van feiten, kennis opgedaan 

uit de analyses heeft u concrete 
oplossingen die de problematiek 
pragmatisch aanpakken.

• Toegespitst op uw lokale markt: een 
lokaal marketingcommunicatieplan 
en marketingkalender met lokale 
campagnes in lokale media en 
middelen.

• Leadmanagement middels het 
Automotive Leadmanagement 
Systeem.

OCCASIONCHECK

Jaarlijks worden er tussen particulieren 
grote aantallen auto’s verkocht. Deze 
zijn vaak verloren voor de merkdealer. 
De aankoopkeuring biedt een dealer de 
mogelijkheid om deze auto’s weer terug 
te halen naar de werkplaats. Een keuring 
van een gebruikte auto kan het best 
worden gedaan door de merkdealer. 

Deze kent de auto en kan als expert de 
beste offerte doen voor onderhoud. 
De merkdealer geeft de klant inzicht in 
zowel historie van de auto, in huidig en 
in toekomstig onderhoud. De discussie 
over het toekomstig onderhoud biedt 
de mogelijkheid om een nieuwe relatie 
met de koper aan te gaan. 

Bewezen voordelen:
• Occasioncheck blijkt dé lead 

generator bij uitstek.
• Occasioncheck is in principe ‘het 

moment van de waarheid’. De dealer 
kan een nieuwe klant werven met een 
omzetpotentieel tussen de  o 1250,- 
en  o 3.000,-. 

• Occasioncheck brengt klanten uit 
‘customer to customer’ kanalen 
(Marktplaats etc.) naar de merkdealer.

Occasioncheck leent zich met name 
voor klanten met een auto die jonger is 
dan 5 jaar.



InformatIe en contact

Alle mensen bij DealerBoost zijn gepassioneerd over het ontwikkelen van innovatieve 
dienstverlening en after sales concepten. Graag komen wij vrijblijvend langs om 
kennis te maken of, wanneer wenselijk, eens een inventarisatie te maken.

Neem gerust contact op met: 
Jan Peter Kooijman

Wijdstraat 11
3421 AJ Oudewater

M: +31 (0)6 46 11 12 12
T: +31 (0)348 71 26 01 
E: jp.kooijman@dealerboost.nl

DealerBoost is powered by 

www.dealerboost.nl




