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Mersalg = omtanke for kunden
Mersalg handler ikke om å prakke på kunden ting vedkommende ikke trenger – det handler om å yte service! Det 
handler om å vise omtanke for kunden.

Har du opplevd å komme inn i en butikk for å handle noe du trenger og selger tar betalt uten å stille deg ett 
eneste spørsmål? Du kommer hjem og oppdager at du ikke får tatt i bruk produktet fordi du mangler ditt eller 
datt? Noe selgeren i utgangspunktet burde passet på at du fikk med deg? (Eksempelvis har du kjøpt en 
batteridrevet leke i gave til barn eller barnebarn – det er ikke OK å mangle batteriene da) Hva er sannsynligheten 
for at du føler deg godt fornøyd og kanskje anbefaler denne butikken til andre etter en slik erfaring?

Det blir det samme når en kunde har bilen inne til reparasjon. Den lille bulken, de ripene kunden har irritert seg 
over etter hver bilvask, de små tingene som du ser og som du kan få solgt til kunden som et lite tillegg.

Det er ikke å mase. Det er å vise omtanke. Det er mersalg. Det er god butikk.
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Hvorfor mase om dette?
- Markedet er i konstant endring og vi mener det er noen faktorer som gjør det lettere for dere å selge 

tilleggstjenester i dag sammenlignet med for noen år siden. Videre mener vi at det blir en viktig service for 
bileiere at dere tilbyr tilleggstjenester.

- De aller fleste kunder har i dag økonomi til å holde bilen sin i orden. Ikke undervurder kunden.

- Flere og flere biler er privatleaset, dette er en pådriver til at kunde ønsker utbedring av skader som ikke 
omfattes av den taksten som gjøres i forbindelse med skade. 

- Hvorfor ikke bidra til å få skader på leasingbiler reparert underveis i leasingperioden, fremfor at det enten 
gjøres en sjau før tilbakelevering av bil, eller at mottaker av bilen belaster kunden for unormale skader.

- Vi tror mange skader på biler som skal tilbakeleveres kan ende i et «grått» marked hvis ikke den seriøse delen 
av bransjen gjør det kjent at de jobber for privatpersoner og er interessert i disse jobbene.
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Hvilke salgskanaler kan vi benytte?

«Salgshaller» for bilskadereparasjoner

TAKSTHALL SMARTREPAIR

Tilby reparasjon av 
skader som ikke omfattes 
av takst.

Merarbeid i tillegg til 
takst.

- Smartrepair
- Bilglass
- Felgreparasjon
- Lakk korrigering
- Bilpleie
- Interiør reparasjon

SmartRepair
En rimelig 
reparasjonsmetode som 
gjør at kunde kontakter 
dere.

Et eget 
forretningsområde som 
vokser raskt.

Mange som oppsøker 
Smartrepair aktører 
kommer med omfattende 
skader som egentlig er 
forsikringsjobber. 
Får dere disse hvis dere 
ikke har denne 
salgshallen? 
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Husk at når bilen kommer har dere to 
potensielle kunder!

Forsikringsselskap Bil eier eller kanskje bil leier
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Hvilken vei skal vi?
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Ta i bruk ny teknologi og nye produkter, 
ønsk nye arbeidsmetoder velkommen!

- Vi vet at verden går videre og i de fleste tilfeller nesten raskere enn vi klarer å henge med, så vær tidlig ute, se 
fremover og planlegg for fremtiden – utnytt mulighetene.

- Det skjer store endringer med nye lakkmaterialer som vil bety mye i tiden fremover. Herding på kortere tid 
ved lavere temperaturer. Forenkling av prosesser og bruk av UV herdende produkter øker.

- Det skjer også mye på utstyrssiden. Nye UV lamper som gjennomherder fyller på 10 sekunder, automatisering 
av lakkblanding, vi ser konturene av blåsekabinetter for mattblåsing av deler, robotisering av bilflytting osv. 

- Planleggingsverktøy videreutvikles og gir en langt bedre oversikt og ressursplanlegging enn tidligere.
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- Alle punktene på forrige side har noe til felles – de skaper effektivitet. Det er det som kreves for at nye 
løsninger og produkter skal ha en plass i markedet.

- At dere skal kunne jobbe mere effektivt
- Gi kortere prosesstider, og/eller enklere gjennomføring
- Sikre god kvalitet på jobbene dere utfører 
- Gi redusert plassbehov gjennom reduserte ståtider
- Gi bedre energiutnyttelse som igjen reduserer deres kostnader

- Leverandørene utvikler produkter som skal gi dere fordeler, så ikke drøy for lenge med å ta inn over dere 
nyheter i markedet

- Bedre effektivitet gir mer ledig tid. Husk å fyll denne med mer arbeid!
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Takk for oppmerksomheten


