Garage concepten
De groei in het aantal garage concepten blijft maar doorgaan, als ook de deelname door garagisten aan
garageconcepten. Dit is een economische ontwikkeling die ook voorkomt in andere branches.
Herkenbaarheid en garantie voor kwaliteit & service zijn een aantal van de primaire criteria van een klant
in het maken van hun keuze naar welke garage zij hun dierbare auto brengen. Feit is ook dat een klant
steeds meer vertrouwen heeft in een, bij een concept, aangesloten garage. Voor de garagist is
samenwerken in de autobranche een noodzaak voor de groei van uw onderneming in de toekomst en
om door “krachtenbundeling” kosten te besparen.
Als automaterialen leverancier biedt Keulen Automaterialen u de onderstaande concepten aan, elk met
zijn specifieke kwaliteiten, zodat we voor iedere ondernemer een samenwerkingsvorm hebben die past
bij zijn doelstellingen, mogelijkheden en wensen. Keulen Automaterialen ondersteunt al jaren met
succes een aantal garageconcepten met verschillende kenmerken die wellicht aansluiten op uw
gedachte van samenwerking en groei. Samenwerken wint steeds meer terrein, het biedt immers nieuwe
perspectieven, is kosten besparend en u staat er niet langer alleen voor.

Onze concepten:
AutoFirst (www.autofirst-nederland.nl)
Als Auto First garage bent u enerzijds herkenbaar aan een uniforme
professionele uitstraling en profiteert u van de communicatie kracht van de
regionale AutoFirst krant. Aan de andere kant blijft u als AutoFirst garage vrij
en onafhankelijk in de eigen bedrijfsvoering. De regionale AutoFirst organisatie
streeft samen met de grossier om een gezamenlijk actiebeleid voor de regio af
te stemmen.



















Onafhankelijke garage formule
Bestuur bestaande uit leden
Behoud van eigen identiteit
Sterke regionale samenwerking met lokale grossier
Regionale marketing ondersteuning
12x per jaar AutoFirst consumenten krant
Tussentijdse acties met premiums
Landelijke website met postcodezoeker
Persoonlijke AutoFirst Website
Mogelijkheid voor technische trainingen
Online bestelsysteem van AutoFirst grossier
Ondersteuning op commercieel en technisch vlak
Informatie avonden met commerciële presentaties
Landelijke dekking / 5 regionale stichtingen
Alle bijdrage ten goede van marketing acties
Narrow Casting
Eigen leenfiets/auto
Herkenbare AutoFirst uitstraling

Vakgarage (www.vakgarage.nl)
Vakgarage is het enige echt onafhankelijke full-service garageconcept in
Nederland. Het franchiseconcept is namelijk van de Vakgarages zelf en
opereert geheel zelfstandig. Hierdoor is Vakgarage onafhankelijk van
een organisatie of merk. Het bestuur van Vakgarage bestaat
uit Vakgaragisten en schept de beste randvoorwaarden voor de
aangesloten Vakgarages. Hierdoor kunnen de Vakgarages doen waar
zij goed in zijn: “klanten uitmuntend van dienst zijn”.














Sterk onafhankelijk merk met uniforme uitstraling
Bestuur bestaande uit Vakgaragisten
Centrale inkoopafspraken voor onderdelen
Landelijk netwerk van onafhankelijke autobedrijven
Franchiseconcept met beschermd verzorgingsgebied
Regionale en landelijke marketing activiteiten
Vakgarage Autogids in uw verzorgingsgebied (6x per jaar)
Diverse direct mailings naar uw klantenbestand
Een gratis gepersonaliseerde website met zoekmachineoptimalisatie
Diverse promotiematerialen
Technische ondersteuning en training
Vakgarage Vakplan, eigen iso-getalereerd kwaliteitszorgsysteem

Bosch Car Service
(www.boschcarservice.nl)
Als BCS-garage profiteert u van de wereld bekendheid van het Bosch
merk. Bij het Bosch Car Service
concept blijft u zelfstandig ondernemer maar geeft u een deel van uw
eigen identiteit op voor de landelijke BCS identiteit. U conformeert zich
aan de reclame en marketing uitingen van BCS die gebruik maken van
o.a. Radio, TV en een eigen krant (2x per jaar). Als BCS garage dient u
aan een door Bosch gestelde kwaliteitsnorm te (gaan) voldoen, om deze
norm te bereiken wordt u intensief begeleid en ondersteunt. BCS
positioneert zich als het universele alternatief voor de merk dealer, in
Nederland zijn er +/- 340 BCS-garages.













Zeer herkenbaar merk in de markt voor uw klanten
Deelname aan nationale en regionale marketingactiviteiten
Marketing ondersteuning (campagnes, acties, diensten)
8 dagen technische training per jaar
Toegang tot meest recente technologie en informatie
Technische support via hotline en technische training
Zeer herkenbaar merk in de markt voor uw klanten
Bosch diagnose apparatuur en software
Advies, ondersteuning en onderdelen via Bosch Car Service-grossier
Bosch Car Service Pechhulp, Garantie, Financiering, Occasionlabel en Autoverzekering
Gepersonaliseerde website
Ook actief op zakelijke markt

Profile Tyrecenter
(www.profiletyrecenter.nl)
Profile Tyrecenter telt ruim 165 deelnemers in Nederland en is
onderdeel van The Always be mobile Company. Het is een keten van
onafhankelijke, allround autoservicebedrijven en specialisten in
(winter)banden, velgen en auto-onderhoud. Profile Tyrecenter biedt
autoservice onder één dak, voor zowel de particuliere als de zakelijke
automobilist. De vestigingen zijn uitgerust op alle aspecten van banden-,
velgen- en universeel onderhoud voor alle merken auto’s. Profile
Tyrecenter staat voor excellente bandenservice, wat duidelijk is in de
nieuwe huisstijl; power to the P!













Landelijk promotie en campagnes.
Regionale promoties in huis aan huiskranten (maatwerk mogelijk).
Complete huisstijl (kleding, interieur, exterieur).
CRM system.
Online afsprakenmodule
Centraal systeem gecoördineerde backoffice.
Gestuurde lease.
Centrale afspraken onderdelen/diensten.
3 tot 4 maal per jaar bezoek franchisemanager.
Trainingsmogelijkheden i.s.m. GMTO en Innovam
Technische helpdesk
Gecertificeerd door VACO

Autocrew (www.autocrew.nl)
Uw eigen garage gecombineerd met de ervaring en kennis van Bosch.
Autocrew is een nieuw werkplaatsconcept voor de universele garages.
Als garagehouder wordt u ondersteund door middel van opleidingen in
combinatie met het gebruik van de diagnoseapparatuur en software van
Bosch. Autocrew biedt daarnaast een uniforme en herkenbare uitstraling
en de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie met collega’s.
Kortom, de perfecte combinatie van uw eigen garage en Bosch!















Zeer

herkenbaar merk in de markt voor uw klanten
Deelname aan regionale marketingactiviteiten
Uitstraling voor bedrijf intern en extern
4 dagen technische training per jaar
Toegang tot een breed gamma van kwaliteitsonderdelen van Bosch via uw grossier
Technische support via hotline en technische training
Bosch diagnose apparatuur en software
Advies, ondersteuning en onderdelen via uw grossier
AutoCrew pechhulp
Twee regionale AutoCrew meetings per jaar
Gepersonaliseerde marketingactiviteiten
Website in AutoCrew huisstijl
Lokaal Marketingbudget
AutoCrew Narrowcasting en kwaliteitsprogramma

JAMES Auto Service
(www.jamesauto.nl)
JAMES Auto Service is het merkonafhankelijke auto- en servicebedrijf
voor particulier- en leaserijder. JAMES onderscheidt zich door het
professionele formulebeleid waar de klant centraal staat. Het universele
autobedrijf biedt onderhoud aan alle automerken en typen van ieder
bouwjaar. JAMES was de eerste onafhankelijke formule in universeel
auto-onderhoud voor de zakelijke markt (1,2,3 – opgericht 2003). Dit
kenmerkt zich door de unieke landelijke dienstverlening met haal- &
brengservice in combinatie met merkonafhankelijk onderhoud. JAMES
beschikt over ruim 60 vestigingen in Nederland. De visie en missie is
‘Leven zonder Autozorgen’. JAMES Auto Service is sinds 1 oktober











Ondernemer is (mede-) eigenaar van de formule!
Uniforme uitstraling
Landelijke promotie van de formule
Samenwerking met leasemaatschappijen en fleetowners
State-of-the-Art automatisering
Centrale backoffice en facturering
Online afspraak module
Centrale afspraken onderdelen / diensten
Technische en commerciële ondersteuning
Sterk leveranciersnetwerk door centrale afspraken
Interesse in JAMES? Bekijk: www.jamesautoservice.nl/james-worden/

