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Denna KPI skapades för att ge dig en överblick I en bils 
process från första dagen bilen anländer och blir inköpt I 

lagret. Vi övervakar bilens inköpspris, vad kunden betalat för 
sin begagnade bil, vad det kostar med renovering och 

reparationer för bilen och övriga tillkommande kostnader. Vi 
ser sedan i vilka led vi kan påverka för att göra mer 

lönsamma affärer och få ut så mycket marginal som möjligt 
utan att förlora pengar.



Fakta och statistik

Strategisk prissättning

Geo-Prissättning

Foto med hög kvalité

Lagerhantering och lagersortering
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Lageromsättning Marknadstillgång
Och

marknadsefterfrågan

Antal dagar
På lager

Pris mot marknad

Prisstrategi Antal fotonVinst mot marknad



Våra system samlar information från alla bilar

online från var hall och sammanställer sedan 

detta för att ge dig en tydlig bild över marknad,

konkurrens och ditt eget lager.
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På så sätt kan du ta dina beslut baserade på 

fakta och statistik och därför nå en uträknad 

lönsamhet. Du får en tydlig bild av vad som bör 

åtgärdas här näst och vilka bilar som bör 

prioriteras.
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Strategisk prissättning

Att prissätta en bil kan vara svårt och behöver ofta 

daglig uppmärksamhet. 

• Lättsålda bilar måste vara prissatt högre än

marknadspris för att kunna generera marginal.

• Svårsålda bilar behöver ett lägre pris eller bli

såld B2B för att lämna utrymme till andra bilar.

Oftast ökar inte en bil I pris över tid och därför

måste vi reflektera det I vår prissättning och

reducera priset över tid.

105 % 5 % över marknadspris

110 % Matchar marknadspris

95 % 5% under marknadspris
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Strategisk prissättning

Typiskt Ideal

Antal dagar 
på Lager

1- 30
31- 60
61- 90 
91+

Efterfrågan 
antal bilar

97
100
101
99

Tillgång antal 
bilar

40
99
150
217

Efterfrågan 
antal bilar

103
98
95
-

Tillgång antal 
bilar

103
98
95
-
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Lagerpris mot marknad
102 %

Risk att förlora nästa 
månad

56 319 Euro

Lagervärde
8 426 359 Euro

Strategisk prissättning

Små felprissättning kan leda till stora förluster.

=
=
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En svårsåldbil bör aldrig vara prissatt över

marknadspriset, risken finns att du förlorar

mycket pengar. Kom ihåg att en bil alltid tappar

värde.

LÄTTSÅLDA BILAR

Motsatsen till svårsålda bilar är det du vill ha 

mycket av. -Lättsålda bilar säljer snabbt och går

att sälja till ett bra pris.

Strategisk prissättning

LÄTTSÅLDA BILAR MED PRIS UNDER 100% AV 

MARKNADSPRIS

Dessa bilar borde bli prissatta över marknadspris

eftersom efterfrågan är så pass hög. På detta sätt

kan du se om du kan tjäna lite extra på var bil.

UNGA BILAR UNDER 100% AV MARKNADSPRIS

Unga bilar är de bilar som du just lagt ut online och

om dessa bilar har bra MDS så bör de bli prissatta

över marknadspris. På detta sätt kan du se om du 

kan tjäna lite extra på var bil.

2



Efter en tid kommer bilens marknadspris vara

samma som vi hade vid inköp. Marknadsvärdet har 

alltså sjunkit till det pris som vi betalat för bilen och

den summa vi lagt på bilen. När breakeven är nådd

kommer vi inte längre tjäna pengar på bilen. 

Strategisk prissättning

Lång Ledtid

Låg Vinst
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GEO-prissättning innebär att vi alltid kan hitta

en marknad för en bil. 

Ingen efterfrågan på små dieselbilar I Sverige? 

– Inga problem, då hittar vi efterfrågan på små

dieselbilar I Italien istället. 

GEO - prissättning
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Genom att presentera våra bilar med proffsiga, bra och tydliga bilder marknadsför vi och 

ökar vår försäljning.

Samtidigt ger du kunden en bra upplevelse av att söka bil på din sida och ökar chanserna

att kunden kontaktar dig när det väl är dags att köpa bil.

Foto med hög kvalité
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Om du vill ha vända lagret många gånger per år så kan du inte ha svårsålda bilar

I ditt lager. 

Med hjälp av en strategisk prissättning kommer dina bilar alltid vara prissatta så

att det finns en efterfrågan på bilen och med hjälp av volymfördelning och

lagerstortering så kommer du veta vilka bilar som måste säljas av eller ha ett

sänkt pris för att ej fylla ut plats åt lättsålda bilarr.

Volymfördelning Prisstrategi
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Marknadstillgång:
Antal fordon tillgängliga

Marknadsefterfrågan:
Antal sålda fordon per dag
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Förbättra dina 
fordonsoperationer 
idag.

www.indicata.se

http://www.indicata.se/

