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Kort om JENSEN & SCHEELE

Etablert i 1991 av Roger Jensen og Arne-Henning Scheele
JENSEN & SCHEELE BIL AS

• Volvo salg nye biler
• Volvo VPS verksted
• Brukte biler
• Dekkhotell
• Kosmetisk klargjøring
• Glass og skade
• BilXtra verksted

JENSEN & SCHEELE AUTO AS
• Mitsubishi, Renault og Dacia salg nye biler
• Verksted
• Brukte biler

JENSEN & SCHEELE EIENDOM AS

Alt lokalisert i Halden



VI SKAL VÆRE BEST PÅ 
KUNDEBEHANDLING I 

HALDEN, UANSETT BRANSJE



Bygge lojale kunder

• Bygge kultur for god service og dermed lojale kunder
• Jensen & Scheele skolen

• Lære å si hei
• Lære å gi bort noe gratis, men samtidig få «godt betalt»
• Lære å ta i mot god service for å gi god service
• Holdningsskapende; «Ja, det fikser vi!!»
• Dele gode historier, det er lov med sjarmerende selvskryt

• Motivere våre medarbeidere ved å gå foran som et godt eksempel. Strekke oss langt, 
og da mener vi langt
• Dekkskifte hjemme på gårdsplassen
• Defekt lyspære i trafikken
• Bilbytte på flyplassen/fjellet
• Tenke vin
• Hunden 



Bygge lojale kunder

• Behandle våre kunder bedre enn de forventer
• gjester mer enn kunder

• Gjøre vanlige ting fantastisk bra

• Alltid stille opp for å løse spesielle bilrelaterte behov eller ønsker

• Aktiv benchmarking fra ulike bransjer
• USA 

• Carl Sewell

• Gode historier rundt egen virksomhet er viktigere enn noen 
gang! 

En fornøyd kunde hos Jensen & Scheele som blir misfornøyd, 
skal være mer fornøyd etter å ha vært misfornøyd, enn de 
var før når de bare var fornøyd



Bygge lojale kunder

• Mye skjer mellom kl. 17.00 og 07.00
• Vi er med der du og dine er med!
• Være tilstede og Være synlig
• Tenker du bil tenker du Jensen & Scheele
• Gjøre noe «annet»
• Skape fans

• Engasjere kundene og skape forventninger
• Damenes- og Herrenes aften
• Fabrikk besøk
• Dekkskiftedager
• Sponsordager
• Rudskogen
• Konserter
• Ladies Tour of Norway
• Museet





Resultater (tid for kalkulator)

• 70 medarbeidere
• Det skal gjøre vondt å slutte som medarbeider hos Jensen & Scheele

• Forventet omsetning 2018 >550 mill

• Antall biler > 1800 brukte og nye

• Markedsandel >50%

• Årets Volvo forhandler 18 av 21 mulige

• Best på kundetilfredshet Service og Salg 2017 for Volvo

• Innovasjonsprisen 2017 fra Volvo

• Vertskap for Svenske Volvo forhandlere 

• Årets Mitsubishi forhandler 9 ganger på 13 år

• Årets Renault forhandler ved hver kåring, 4 ganger

• Tjener penger



Takk for oppmerksomheten!


