
Nye forretningsveje

PROGRAM
12.00 CHECK-IN OG LET FROKOSTBUFFET

13.00 VELKOMMEN
Branchedirektør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen 

13.10 FREMTIDENS BUNDLINJE 
Bilbranchens strategiske udfordringer står i kø. Forhandlerens rolle og funktion er under 
hastig forandring. Bilerne ændrer sig, og det samme gør kundernes forhold til bilen. 
Leasing og abonnementsordninger vinder frem og den digitale kunderejse er kun lige 
begyndt. Få ICDP’s bud på, hvilke tre strategiske udfordringer, de forventer, vil have 
størst indflydelse på forhandlerens bundlinje i de kommende år. 
Senior Researcher Gareth Arnould, ICDP 

13.50 FREMTIDENS BILKUNDER
Schibsted driver bl.a. de største bilportaler i både Norge og Sverige. Fra sommeren 2021 
vil de overtage eBays danske virksomheder, herunder Den Blå Avis, Bilbasen og Bilinfo. 
Dermed sidder koncernen på enorm viden om moderne forbrugeres vaner og præfe-
rencer, når de køber bil. Få mediekoncernens bud på, hvordan de danske og europæiske 
forbrugere vil købe bil i fremtiden – og hvordan branchen vil opleve Schibsted i Danmark.  
Group CEO Kristin Skogen Lund, Schibsted ASA

14.30 PAUSE MED LÆKKERIER OG TID TIL NETVÆRK 



15.00 FREMTIDENS KONKURRENTER 
I dag er det normalt, at en kunde ved køb af en elbil også bliver tilbudt en hjemmelader 
og et el-abonnement som en del af handlen. Men hvorfor følger el-abonnementet med 
købet af bilen, og kunne bilen ikke ligeså godt følge med el-abonnementet? Hvad taler 
for, at energiselskaberne i fremtiden også vil sælge biler, og er der overhovedet noget, 
der taler imod? Få Dansk Energis bud på, hvor energiselskaberne ser deres rolle i det 
fremtidige bilmarked. 
Adm. direktør Lars Aagaard, Dansk Energi

15.40 FREMTIDENS BILINDUSTRI
Den traditionelle relation mellem forhandlere og importører er under forandring. Bilpro-
ducenterne ønsker at komme tættere på kunderne og udvikle nye services til bilejerne. 
Konkurrencen om adgangen til bilernes værdifulde data strammer til. Få Volvo Car Den-
marks bud på, hvor de ser, at forhandleren befinder sig i det nye landskab og kan bevare 
sin relevans på den lange bane.   
Managing director Šárka Heyna Fuchsová, Volvo Car Denmark

16.20 AFRUNDING OG REFLEKSION OVER DAGEN 
Branchedirektør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen 

16.30 KOLDE DRINKS OG GOURMET BUFFET PÅ TAGTERRASSEN

19.00 TAK FOR DENNE GANG OG PÅ GENSYN I 2022
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