
Ettermarkedstjenester for bil
PERIODISK KJØRETØYKONTROLL

VEIEN TIL PERIODISK KJØRETØYKONTROLL (PKK)



ETTERMARKEDSKONSEPT FRA BISNODE

PKK GIR DEG FLERE KUNDERFORDELER MED PKK
• Økt inntjening
• Nye kunder
• Økt kundetilfredshet
• Flere EU-kontroller og etterkontroller
• Sterkere merkevare og markedsposisjon

Konseptet PKK er utviklet i samarbeid 
med Bisnode, og har så langt gitt gode 
resultater både blant eksisterende og 
potensielle kunder. La Bisnode hjelpe 
dere med å fylle verkstedet med flere 
avtaler, så kan du selv fokusere på å 
reparere biler! 

Som en følge av at Vegvesenet ikke lenger sender ut innkalling til PKK, er nå bileier selv ansvarlig for  
å få gjennomført sin PKK tidsnok. PKK-konseptet gjør det mulig for kjedens verksteder å kalle inn egne 
og ukjente kunder til EU-kontroll basert på Motorvognregisteret og egen kundedatabase. Dette er en 
god mulighet for økt omsetning, flere nye kunder, en sterkere merkevare og økt kundetilfredshet.



Utgangspunktet for aktiviteten er eksisterende og potensielle eiere 
av kjøretøy der det nærmer seg fristen for å få utført periodisk 
kjøretøykontroll (PKK).  

Basert på informasjon fra MVR og verkstedets egen kundedata-
base, kan Bisnode ta kontakt med alle eksisterende og potensielle 
kunder i ditt nærområde.

Målsetningen med aktiviteten er å sørge for flest mulige avtaler for 
EU-kontroll og etterkontroll både hos eksisterende og potensielle 
kunder, med økt omsetning som endelig konsekvens. 

Henvendelsen blir sendt ca. 2,5 måned før fristen for kontroll  
utløper, med en påminnelse ca. en måned før. I forkant av  
utsendelsen vil dere varsles via e-post, og får muligheten til å 
stoppe enkeltutsendelser til både eksisterende og potensielle 
kunder i Bisnodes Aktivitetsportal. 
.

Henvendelsen til kundene vil bli sendt ut som A5 post-
kort eller A4 brev med en påminnelse på SMS, med 
tilpasset informasjon. Selv med en moderat beregnet 
respons vil dette gi dere flere og oftere 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.

Hovedregelen er at hvert verksted «eier» sine egne 
kunder, og at disse kundene er «fredet» fra andre 
verksteder. Bisnodes løsning sikrer at de eksisterende 
kundene blir «fredet» mot aktiviteter fra øvrige av 
kjedens verksteder. De potensielle kundene er fri for 
alle. Dersom flere verksteder velger samme innkall-
ingsområde, vil den potensielle kunden kun motta en 
henvendelse med to eller flere avsendere. På denne 
måten unngår vi intern konkurranse, og vi kan i stedet 
legge alle ressurser mot å skaffe hvert verksted flere 
nye kunder. Merk dine kunder ikke vil kunne fredes 
dersom du velger å ikke bli med på denne aktiviteten. 

SLIK FUNGERER PKK 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 e-post: 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 


