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Lancering Nationale APK Autobon
Praktisch cadeau voor iedere automobilist m/v
APK keuring niet makkelijker, wel leuker
Vandaag, bij aanvang van de AutoRAI 2011, lanceert The Alwaysbemobile Company de
Nationale APK Autobon. De Nationale APK Autobon is een nieuwe cadeaubon die online
aangeschaft kan worden door particulieren en bedrijven. De Nationale APK Autobon kost
slechts 12,50 Euro en kan online gepersonaliseerd worden. De APK Autobon geeft recht op
een APK keuring bij meer dan 200 RDW Erkende Autobedrijven in Nederland. APK is
hiermee voor The Alwaysbemobile Company definitief ‘Core Business’ geworden. De
ambitie is een marktaandeel van 10% binnen drie jaar.
Consument verwennen
De consument vraagt om een onderhoudsadres dicht bij huis. Luc van Bussel, CEO van The
Alwaysbemobile Company: “Zoals in de media gepubliceerd door de BOVAG zal het aantal
BOVAG Auto Dealers in de komende jaren fors verder afnemen: van 2.400 naar 750. Het
aantal dealers was in het verleden 4.500. Deze daling versterkt de vraag naar kwalitatieve,
merkonafhankelijke en vertrouwde APK- en onderhoudsbedrijven dicht bij huis. Met de
Nationale APK Autobon zorgen we dat de consument bij een vertrouwd APK adres in de buurt
de keuring kan laten uitvoeren.” Met de praktische cadeaubon wordt een APK keuring niet
makkelijker, wel veel leuker.
After Sales Services Online
Van Bussel vervolgt: “We zien dat banden, APK- en onderhoudsactiviteiten steeds meer
online gekocht en geboekt worden. De stijging is explosief. Daarnaast zien we dat APK en
Onderhoud allerminst aantrekkelijk verkocht worden. Dat biedt nieuwe kansen.
Deze APK Autobon is onderdeel van onze e-retailstrategie waarbij automobilisten APK- en
onderhoudsafspraken voor hun auto online kunnen regelen. Met de Nationale APK Autobon
kan de consument 24/7 online de APK afspraak boeken bij een gekwalificeerd
onderhoudsbedrijf via www.apkautobon.nl.” De bon is de eerste van een serie
waardebonconcepten waarbij het draait om de drie V’s: Vernieuwend, Voordelig en
Vertrouwd.
Tijdens de AutoRAI 2011 worden de eerste 1.000 Nationale APK Autobonnen op een
prikkelende wijze uitgedeeld.
De Nationale APK Autobon is onderdeel van de The Alwaysbemobile Company. The Alwaysbemobile Company (opgericht in
1989) is een onafhankelijke Automotive Holding gevestigd in Veenendaal. Tot de groep behoren de merkonafhankelijke
retailformules Profile Tyrecenter, James Autoservice, abc Autoservice, 1,2,3///AutoService, Autoglaz, autOoz.nl, AH
Autoschade Herstel en de bedrijfsvoertuigenbandenformules Profile Tyrecenter en Profile EuroService. Masters4Fleets.com
is ook onderdeel van de groep. Het bedrijf sluit merkonafhankelijke en duurzame Reparatie-, Onderhouds-, Banden-, Glas-,

en Schadecontracten met leasemaatschappijen en fleetowners voor personenwagen- en bestelwagenparken in de Benelux.
autOoz.nl behoort eveneens tot The Alwaysbemobile Company en is het grootste portaal voor nieuwe en gebruikte auto’s
en gerelateerde services in Nederland. The Alwaysbemobile Company verwierf in 2009 en 2010 de Titel ’50 Best Managed
Companies’.
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