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Automotive Retail
panel Nederland
De Nederlandse autobandenmarkt in kaart
Onze retail panels registreren wat de consument
koopt, waar, wanneer en tegen welke prijs. Met die
gegevens ondersteunen we u bij het maken van de
juiste beslissingen voor uw assortiment en voor
het optimaal afstemmen van uw prijsstrategie.
In ons Automotive retail panel volgen en analyseren we continu verkoopgegevens voor autoen vrachtwagenbanden evenals velgen in meer
dan 25 landen, waaronder Nederland, Duitsland,
Frankrijk en andere Europese landen. Wij combineren wereldwijde kennis met lokale kennis en
zijn in staat om tot in detail inzicht te bieden in
de verkoopcijfers. We bieden inzicht in de totale
markt als op individueel productniveau. Als uw
branche expert, leveren wij essentiële inzichten op
de volgende productgroepen:

» Autobanden (incl. 4x4/SUV en banden voor
bestelwagens)
» Vrachtwagenbanden
» Velgen
In Nederland zijn wij gestart met het GfK
autobandenpanel en ligt de nadruk voornamelijk op het in kaart brengen van de verkoop van
autobanden.

		

Van onderzoek naar slimme zakelijke beslissingen
Via het GfK autobandenpanel beantwoorden wij
o.a. de volgende vragen voor u:

» Hoe ontwikkelt de autobandenmarkt zich
maandelijks?
» Hoe presteert u ten opzichte van de markt?
» Welke banden worden het meest verkocht en
tegen welke prijs?
» Hoe ontwikkelen bepaalde productsegmenten
»
»

zich, bijvoorbeeld all-season banden versus
zomer- en winterbanden?
Welke product kenmerken, bijvoorbeeld inch
maat of snelheidsindex, worden trends in de
markt?
Hoe ontwikkelen de gemiddelde prijzen?

Met de antwoorden op deze vragen bent u in staat
om kwalitatief hoogwaardige beslissingen voor uw
bedrijf te nemen.
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Doe mee en word onze partner
Ook u kunt profiteren van de resultaten van ons
onderzoek. Als deelnemende partij in het retail
panel van GfK krijgt u regelmatig:

Hoe werkt het GfK retailpanel

» Kosteloze, up-to-date en neutrale inzichten
»
»

Veel retailers, in verschillende
verkoopkanalen, sturen direct
verkoopdata via hun kassasysteem

om u in staat te stellen de juiste beslissingen te
nemen in uw product- en assortiment beleid
KPI‘s (kritische prestatie-indicatoren)
gebaseerd op werkelijke verkopen
Exclusieve marktrapporten voor deelnemende
partijen

Wederzijds vertrouwen
Digitale verstrekking van gegevens. Afhankelijk
van het door u gebruikte kassasysteem
bepalen we het gewenste formaat voor de
aanlevering van de verkoopcijfers. Vervolgens
kunt u snel en eenvoudig de overdracht van
gegevens via FTP of e-mail verzorgen.
Volledig anoniem en veilig. Als lid van ESOMAR
(mondiale branchevereniging van marktonderzoekbureaus), werken we in overeenstemming met de wettelijke bescherming van
persoonsgegevens.
Altijd actueel en objectief. Het retail-panel
levert een uitgebreid en neutraal overzicht van
de markt.
De waarde van de samenwerking; als deelnemende partij bieden wij u een scala van
persoonlijke oplossingen tegen speciale
tarieven.

»

»
»
»

Winnende strategieën
Wij voorzien u van feiten. Op verzoek analyseren wij ook de oorzaken achter de feiten. We
hebben daarnaast lange en brede ervaringen op
het gebied van consumenten onderzoek waarbij
gedrag en keuzes centraal staan. Wat is bijvoorbeeld belangrijk voor uw klanten bij de aankoop
van banden? Welke product kenmerken zijn hierbij
belangrijk? En wanneer is de prijs een beslissende
factor voor het kopen van autobanden? Wij stellen
u in staat om vanuit verschillende invalshoeken
winnende strategieën te ontwikkelen. U krijgt
enerzijds grip op de markt en daarnaast leert u
uw klant kennen. Samen met u bekijken we graag
de mogelijkheden.

GfK levert op regelmatige basis
geaggregeerde anonieme
marktinzichten

Growth from Knowledge
GfK weet hoe de autobandenmarkt in elkaar steekt. Met behulp van
onze expertise en kennis van de markt helpen wij u om uw assortiment,
uw prijsstrategie en uw positie te optimaliseren. Wij maken dat onderzoek er toe doet. Wij brengen u Growth from Knowledge.
Over GfK
GfK biedt betrouwbare markt- en consumenteninformatie waardoor
klanten betere beslissingen kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoek-experts hun passie met de
jaren lange onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om
wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer
dan 100 landen. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën,
zet GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten hun
concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer inzicht in de keuzes en ervaringen van hun consumenten.

Contact
Wilt u meedoen? Neem contact op met:
Niels van Steijn | T +31 20 7133064 | niels.van.steijn@gfk.com
Floor van Zaal | T +31 20 7133049 | floor.van.zaal@gfk.com
www.gfk.com/nl
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