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SUPPLEMENTAIRE BUSINESS

VERSCHILLENDE PROFIELEN

Niet elke autogebruiker  heeft
dezelfde affiniteit ten opzichte van
zijn of haar wagen. Sommigen
onder hen stellen tevreden met een
basis onderhoudsbeurt, carwash,
snelle reiniging ... Maar anderen
hebben er uren voor over om hun
geliefde bolide in nieuwstaat te
houden of te krijgen. Beide profielen
hebben één ding gemeen: bij
het wassen van hun auto hebben
ze aangepaste reinigingsproducten
nodig. 

Differentiatie
Net zoals bij andere product-
groepen, valt het aanbod van auto-
reinigingsproducten te differentiëren
volgens profiel. Zo zijn er consu-
menten die zich identificeren met het
basic segment en aldus proberen
het beste voordeel uit de aankoop
te halen door ook de prijs in over-
weging te nemen. Anderen daaren-

tegen stellen zich enkel met het
beste tevreden en neigen eerder
naar de premiumreinigingsmiddelen.
Door een gevarieerd aanbod en
een duidelijk onderscheid in prijs-
kwaliteitsverhouding volgens good –
better – best, biedt u de klant
een keuze op maat van zijn
behoefte.

AANBOD

Het aanbod is uitgebreid en voor-
ziet reinigings- en beschermings-
middelen voor alle onderdelen van
de auto. Het aanbod bestaat uit:
•interieur: universele interieur-
reinigers, bekledingsreinigers, 
leerreinigers, cockpitsprays;
•exterieur: shampoos, waxen, 
polishes, bandenreinigers, velgen-
reinigers, glasreinigers, chrome & 
metal cleaners, zwarte plastic 
restorers, cabrio cleaners, restau-
ratiekitten, insectenverwijderaars, 
harsverwijderaars; 

•accessoires: sponzen, velgen-
borstels, washandschoenen, 
zeemvellen, microvezeldoeken;
•velgen en banden: reinigers, 
ontvetters, bandenreinigers;
•producten voor ruitensproeiers
•winterproducten: ijskrabbers, slot-
ontdooiers, de-icers, anticondens-
doeken ...

Stock aanleggen
De verkoop van reinigingsproducten
kent zijn piek meestal in het voor-
jaar, na een vuile winter alsook in
het najaar om de auto winterklaar te
maken. Het is daarom ook aan-
gewezen om van seizoengebonden
producten een grotere stock aan te
leggen zodat geanticipeerd kan
worden op deze pieken. 

SEGMENTATIE 
IN HET WINKELPUNT

Het aanbod kan ingedeeld worden
aan de hand van diverse methoden.

Op basis van gebruik en merk
Een eerste mogelijkheid is de
productengroepen verticaal  te
segmenteren volgens de aard van
gebruik. Binnen de verschillende
productgroepen (interieur/exterieur/
accessoires) kunnen er subgroepen
verticaal gesegmenteerd worden
(interieur kan ingedeeld worden
volgens bekledingsreinigers, cockpit-
sprays, kunststofreinigers ...).
Vervolgens kan er per merk
horizontaal gesegmenteerd worden
(laagste  prijs,  B-merken,
A-merken, premiummerken). Het
voordeel van deze segmentatie is
dat de consument snel een overzicht
verkrijgt van de productgroepen en
dus ook snel het product van zijn
keuze kan vinden.

Op basis merk en gebruik
Een andere optie om het uitgebreid
aanbod autoreinigingsproducten in
te delen, is om het eerst verticaal te
segmenteren op merk en
vervolgens

UITGEBREID GAMMA VOOR 
UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN
AANBOD VAN AUTOREINIGINGSMIDDELEN BIEDT DE KLANT EEN 360°-REINIGING 

utogebruikers nemen tegenwoordig steeds vaker zelf de reiniging van hun auto
voor hun rekening. Sommigen onder hen opteren er simpelweg voor om door 

de wasstraat heen te rijden, terwijl anderen eerder hun toevlucht zoeken in pro-
ducten die hetzelfde en of zelfs een beter resultaat opleveren. Niet zelden is de 
doe-het-zelfzaak, met het uitgebreide gamma voor tal van toepassingen, de plaats 
waar deze consumenten op zoek gaan naar meer innovatieve producten. In dit 
artikel krijgt u een overzicht van deze producten en de presentatie en promotie 
ervan, om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van uw klant.
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Seizoengebonden
De verkoop an autoreinigingsproducten hangt, zoals eerder gesteld, 

deels af van het seizoen. De consument is 
in de winter minder
geneigd om bepaalde
producten aan te
kopen, net omdat hij
zijn wagen minder
reinigt. Typische
winterproducten 
zoals de-icers, ruiten-
sproeimiddel worden
uiteraard in deze
periode goed ver-
kocht. In het voorjaar
en de zomer verkopen
producten als insecten-
verwijderaars, airco-
cleaner goed.

Autoglym bundelt producten 
die in gebruik kunnen worden 
gecombineerd

Het is aan te raden om producten die 
samen een beter resultaat opleveren, 
ook samen te positioneren
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binnen het merk te segmenteren
volgens aard van het gebruik. De
klant kan bepalen of hij kiest voor
producten van laagste prijs, B-
merken, A-merken of premium-
merken.

PRESENTATIE

Omdat consumenten doorgaans
weinig merkentrouw uitstralen – al
zijn er ook uitzonderingen die na
het bekomen van de gewenste resul-
taten zweren bij eenzelfde merk –
trachten sommige fabrikanten het
winkelpunt te overtuigen van een
schapsegmentatie op basis van
gebruik, en niet van merk.  Om de
toepassing te illustreren, kunnen de
schappen en rekken het best voor-
zien worden van panelen. Ook
maken verschillende fabrikanten aan
de hand van kleurindicaties zelf een
onderscheid in de producten die ze
aanbieden. Deze kleuren kunnen
ook worden doorgetrokken naar de
kleuren van railstrips en panelen.
Bijvoorbeeld een groene kleur voor
producten voor interieur en rood
voor exterieur. Om ten slotte ook
de merken te kunnen onderscheiden

in iedere  afzonderlijke product-
groep, kunnen shelfdividers en shelf-
strips een oplossing bieden.

Positionering in het winkelpunt
Idealiter worden autoreinigingsmid-
delen bij technische autoproducten
zoals  oliën  of autoaccessoires
aangeboden. De seizoengebonden
producten worden dan weer het
best zo dicht mogelijk bij de ingang
geplaatst, zodat de klant in een
oogopslag aan het nut van deze
producten herinnerd  wordt. Om ze
nog meer in het oog te laten
springen, worden ze het best in een
kopstelling of een actie-eiland
geplaatst.

Crossselling
De klant is niet alleen op zoek naar
autoreinigingsmiddelen, maar ook
naar accessoires om het product op
een juiste manier te gebruiken, zoals
antistatische doeken, speciale
sponzen, borstels, washand-
schoenen, polijst schijven, droog-
doeken ... Het is daarom dus ook
interessant om deze accessoires bij
de desbetreffende producten te posi-
tioneren. Anderzijds, wanneer een

product A in combinatie met een
product B een mooier resultaat
oplevert, is het aangewezen om die
samen met bijbehorende illustraties
en informatiemateriaal in een
display of rek te plaatsen.

PROMOTIE

Om de verkoop van autoreinigings-
middelen te promoten hebben fabri-
kanten verschillende creatieve moge-
lijkheden voorhanden. Promotionele
acties zijn aan te raden bij:
•lancering van nieuwe producten;
•crossselling: informeren dat 
product A in combinatie met pro-
duct B het beste resultaat oplevert;
•seizoengebonden producten. 
Vraag daarom ook genoeg onder-
steuning aan de fabrikant.

POS-materiaal
Via verschillende media kan de
belangstelling van de consument
worden gewekt, bijvoorbeeld bij de
lancering van een nieuw product.
Hierbij wil de potentiële gebruiker
van het nieuwe product kunnen zien
voor welke toepassingen het kan
worden gebruikt alsook hoe hij het

moet gebruiken. Om die reden laten
fabrikanten POS-materiaal ont-
werpen, met geïntegreerd scherm
voor  instructiefilms, maar ook
bijvoorbeeld met een geïllustreerd
stappenplan. Om informatie te
verschaffen op schapniveau, bieden
fabrikanten een waaier van promo-
tiemateriaal aan: wobblers, info-
schermpjes, shelfstrips, dividers,
thematische zij-, achterwanden ...
Op winkelniveau zijn er standees,
displays, promoposters, raamsticker,
vloerstickers, folders ... voorhanden.

Demonstraties
Zoals eerder aangehaald werd, is
het bij de promotie van nieuwe
producten belangrijk dat de
consument ziet wat het verschil is in
vergelijking met de 'oudere
producten' en hoe ze het best
worden gebruikt. Fabrikanten orga-
niseren daarom regelmatig demon-
straties in het winkelpunt om de
toepassingen van het product te
demonstreren en dus ook de resul-
taten aan te tonen. Aarzel dus
niet om fabrikanten te contac-
teren. �

Vijf vragen rond autoreinigingsproducten
In hun zoektocht naar het juiste product hebben klanten veel vragen
waarop het winkelpersoneel een gepast antwoord moet kunnen voor-

zien. Dit zijn de vijf meest gestelde vragen:
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Sonax maakt gebruik van kleuren om het gamma in te delen

Crosssellingdisplays van Meguiar's 
positioneren het reinigingsproduct 
met het juiste accessoire 

Carossi heeft mobiele
floordisplays beschikbaar

Motip voorziet o.a. wobblers 
en shelfstrips voor promotie 
op schapniveau 




