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”Jeg tror mulighederne er 

gode, det er bare 

spørgsmål om tid.”

”Vi kan allerede nu 

fornemme en smule 

fremgang i en 

normaliseret hverdag.”

Hvad siger bilforhandlerne?

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 69 bilforhandlere 

9% 4 ud 

af 10 ”33 uger

Bilforhandlerne er ramt 

– med et gennemsnit på 

3,2 på en besvarelse 

mellem 1 (slet ikke 

ramt) og 5 (meget hårdt 

ramt).

6% er slet ikke ramt af 

Corona.

Den gennemsnitlige 

forventning er at der går 

33 uger før der er en 

normal situation igen. 

21% mener de er tilbage 

til en normal situation 

efter 3 måneder

9% ser muligheder for 

vækst i den 

nuværende situation

38% mener at 

markedsføring er 

vigtig eller meget 

vigtig i den  

nuværende situation

Slet ikke ramt

3

1 5

Meget hårdt ramt

42
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Lidt flere udtalelser…

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 69 bilforhandlere 

”
”Jeg tror at salget i 

virksomheden kommer til at 

halte, men til gengæld vil 

reparationsdelen være stabil”

”Det bliver hårdt og 

kommer til at afhænge 

af kundernes adfærd.”

”Vi har okay gang i den. 

Derfor er mulighederne gode 

på den anden side.” ”Folk kommer herind for at 

handle stadig. Derfor er 

mulighederne gode på den 

anden side.”

”Tror at den er 

rimelig positiv, da 

de før har oplevet 

nedgang, men er 

hver gang 

kommet tilbage.”

”Yder nogle andre 

services, end de har 

gjort før.”
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Hvad skal bilforhandlerne have fokus på?

Kilde: De Danske Bilimportører

Forbrugerne har i disse tider fokus 

på tryghed. Rengør du f.eks. bilen 

efter hver prøvetur? Kommunikere 

det i din markedsføring!

Sikre at du er Top-of-Mind 

når danskerne starter at undersøge 

hvilken bil de skal købe igen. 

Det starter nu! 

Klart fald i interesse for 

bilforhandlere under 

Corona, mens interessen 

for mekaniker og 

autoværksted er stabil

også igennem Corona. 

Langt større andel af biler blev købt af 

private, et stort skift ift. 2019. 

72%
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28%
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 April 2020

 Okt 2019

Fordeling salgskanaler 

Private anskaffelser Erhvervsanskaffelser

31-03 2019 30-04 2019 31-05 2019 30-06 2019 31-07 2019 31-08 2019 30-09 2019 31-10 2019 30-11 2019 31-12 2019 31-01 2020 29-02 2020 31-03 2020

Eksempel søgning på mekaniker, autoværksted og bilforhandler
(Kilde Google trends)

Mekaniker Autoværksted Bilforhandler

11.marts - lock down


