
Ettermarkedstjenester for bil

EIERSKIFTE

VEIEN TIL EIERSKIFTE



ETTERMARKEDSKONSEPT FRA BISNODE

EIERSKIFTE GIR DEG  
FLERE KUNDER

FORDELER MED EIERSKIFTE
•  Styrker relasjonen til dine kunder som 

har kjøpt seg ny bil. 
•  Skaper en relasjon til ny eier av bil, 

som ditt verksted kjenner. 
•  Informerer ny eier av bil om  

nærmeste Mekonomen-verksted. 
•  Skaper fremtidige relasjoner  

og transaksjoner.

Konseptet er utviklet i samarbeid med 
Bisnode, og foreløpige tester viser til 
gode resultater, både blant 
eksisterende og potensielle kunder. 
La Bisnode hjelpe dere med å fylle 
verkstedet med flere kunder, så kan 
du selv fokusere på å reparere biler!

EIERSKIFTE er et konsept som gjør det mulig for ditt verksted både beholde biler som har fått seg ny 
eier, beholde eksisterende kunder som har kjøpt ny bil, samt vinne nye kunder som har kjøpt et kjøretøy 
hvor verkstedet fra tidligere har tilgang til bilens historikk.



Utgangspunktet for aktiviteten er eierskifte på
bil som fremkommer av endringer i Motorvognregisteret (MVR).
 
Basert på informasjon fra MVR om når et kjøretøy har skiftet  
eier,og ved å samkjøre dette med ditt verksteds eget kunde-  
og bilregister, kan Bisnode ta kontakt med alle eksisterende  
og potensielle kunder i ditt nærområde som har kjøpt seg en  
bil dere tidligere har hatt på verksted, eller en bil dere ønsker  
å få inn til deres verksted.
 
Målsetningen med aktiviteten er å ikke miste biler dere har  
hatt på verksted tidligere, ikke miste kunder og samtidig  
rekruttere nye kunder med flere verkstedsbesøk og økt  
omsetning som endelig konsekvens.
 
Henvendelsen blir sendt innenfor en måned etter at eierskifte  
er blitt registrert. I forkant av utsendelsen vil dere varsles via 
e-post, og får mulighet til å stoppe enkeltutsendelser til både  
eksisterende og potensielle kunder i Bisnodes Aktivitetsportal.

Henvendelsen til eksisterende og potensielle 
kunder vil bli sendt ut som A5 postkort med 
tilpasset informasjon. Selv med en moderat  
beregnet respons vil dette gi dere flere besøk  
og økt omsetning. 

Ditt verksted har mulighet til å sette en maksgrense 
på utsendelser til potensielle kunder pr. måned 
slik at dere unngår for stor pågang fra kunder, 
og samtidig sikrer kontroll på kostnadene.

Løsningen sikrer at dine eksisterende kunder blir 
«fredet» mot aktiviteter fra de andre verksteden 
i din kjede. På denne måten unngår du intern 
konkurranse, og vi kan i stedet legge alle ressurser 
mot å skaffe kjeden flere nye kunder. Merk at dine 
kunder ikke vil kunne fredes dersom du velger å 
ikke bli med på denne aktiviteten.

SLIK FUNGERER EIERSKIFTE LITEN INVESTERING – ØKT OMSETNING

UNNGÅ INTERN KONKURRANSE



BISNODE AKTIVITETSPORTAL

 
Gjennom en webportal får ditt verksted tilgang til  
å optimalisere sine løpende ettermarkedsaktiviteter,  
og får oversikt over kontaktinformasjon for eksisterende 
og potensielle kunder.

•  Bestemme hvilke markedsaktiviteter dere  
ønsker å delta på.

•  Se deres kunde- og bildata med  
oppdatert informasjon.

•  Justere parametere for valgte aktiviteter.
•  Se lister over hvem som vil kontaktes ved  

neste utsendelse.
•  Mulighet til å stoppe enkeltutsendelser.
•  Ringelister for oppfølging av kampanjer.
•  Rapportering av datakvalitet.
•  Rapportering av respons, fordelt på besøk,  

geografi, og bilmerke.

AKTIVITETSPORTALEN GIR VERKSTEDER 
MULIGHET TIL Å:

FØLG MED PÅ RESPONSEN 

Ønsker du tilgang til Aktivitetsportalen?n?  
Kontakt Bisnode direkte på tlf. 22 45 97 40
eller support.no@bisnode.com.A

I portalen får du oversikt over hvilke aktiviteter ditt 
verksted er med på, og kan følge med på responsen. 
Du kan også se lister på hvilke som blir kontaktet 
ved neste utsendelse, og stoppe enkeltutsendelser 
dersom det skulle være behov for dette.

– gir full oversikt og kontroll over egne aktiviteter 


