
Volvo Car Finland avaa uuden sähköisen
myyntikanavan XC40 Recharge -
täyssähköautolle
Volvo Car Finland avaa uuden verkkomyyntikanavan suositulle XC40 Recharge Twin -
mallille ja tarjoaa suomalaisille asiakkailleen uuden tavan hankkia Volvon
täyssähköauto. Panostus sähköiseen myyntikanavaan on osa uutta kaupallista
strategiaa.

Volvo Cars ilmoitti 2. maaliskuuta uusista mahdollisuuksistaan, joilla se kohtaa
asiakkaitaan. Perinteistä toimintamallia laajennetaan verkossa tapahtuvaan
vuorovaikutukseen, jossa painotetaan vahvaa asiakassuhdetta yhdessä
jälleenmyyjäverkoston kanssa.

Volvo muuttaa mallistonsa täyssähköiseksi vuoteen 2030 mennessä ja julkistaa
tulevina vuosina uuden sähköautojen tuoteperheen, jonka kaikki mallit ovat myynnissä
myös verkossa.

Toiminta keskittyy kansainvälisen autoteollisuuden nopeimmin kasvavaan osaan:
premium-sähköautomarkkinoihin. Volvo on sitoutunut tavoittelemaan johtavaa asemaa
tässä segmentissä.

Uusi toimintamalli yhdistää sähköisen ja henkilökohtaisen palvelun

Sähköisten kanavien avulla tavoitellaan kokonaisvaltaisempaa asiakaskokemusta.
"Keskitymme yksinkertaistamaan tuotetarjontaa ja laajentamaan palvelutarjontaa.
Asiakkaalle avautuu vahvan jälleenmyyjäverkostomme lisäksi mahdollisuus asioida
missä ja milloin hän itse haluaa", sanoo Volvo Car Finlandin toimitusjohtaja Lasse
Ahlstedt.

Suomen strategia on osa Volvon kansainvälistä Site to Store -konseptin alla toimivaa
sähköistä vuorovaikutusta, joka mahdollistaa läpinäkyvät ja kiinteät kuukausittaiset
hinnoittelumallit.

Volvon tilaamisessa tarvittavien vaiheiden määrää vähennetään

Samalla kun Volvo investoi voimakkaasti online-myyntialustoihin, se rakentaa
vahvempia asiakassuhteita yhdessä jälleenmyyjien kanssa. Jälleenmyyjät ovat
jatkossakin tärkeä osa asiakaskokemusta ja vastuussa monista eri palveluista, kuten
autojen koeajoista, valmistelusta, toimituksesta ja huollosta sekä vaihtoautojen
huomioimisesta osana kokonaisuutta.

Kun asiakas nyt ostaa sähköisen Volvon verkossa, valittavissa on kaksi rahoitusmallia:
käteiskauppa tai yksityisleasing. Molemmissa tapauksissa auton mukana tulee
huolenpitopaketti, joka sisältää takuun, huollot ja kuluvat osat. Lisäksi asiakas voi liittää
mukaan auton vakuutuksen ja kotilatausaseman. Tilaus viimeistellään jälleenmyyjän
kanssa.

Volvo XC40 Recharge Twin on tilattavissa osoitteessa volvocars.fi
 

https://www.volvocars.com/fi/v/cars/xc40-electric
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Volvo Car Group vuonna 2020

Tilivuonna 2020 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 834,5 miljoonaa euroa (1 403,9
miljoonaa euroa vuonna 2019). Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 25,8 miljardia
euroa (26,9 miljardia euroa). Vuoden 2020 kansainvälinen myynti käsitti 661 713 (705
452) autoa, mikä merkitsi 6,2 prosentin laskua vuoteen 2019 verrattuna.

Tietoja Volvo Car Groupista

Volvo on perustettu vuonna 1927. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman
tunnetuimmista ja arvostetuimmista automerkeistä. Yhtiön myynti oli vuonna 2020
yhteensä 661 713 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut Zhejiang Geely Holdingin
omistuksessa vuodesta 2010 lähtien.

Volvolla oli vuoden 2020 joulukuussa keskimäärin 40 000 (41 500) kokopäiväistä
työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, markkinointi- ja hallintotoiminnot
sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon APAC-alueen pääkonttori
sijaitsee Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa
(Ruotsi), Gentissä (Belgia), Etelä-Carolinassa (USA) sekä Chengdussa ja Daqingissa
(Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja
korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).

Volvo haluaa tarjota asiakkailleen liikkumisen vapautta henkilökohtaisella, kestävällä ja
turvallisella tavalla. Tämä näkyy yhtiön monissa liiketoimintatavoitteissa. Volvon
tavoitteena on, että tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä puolet yhtiön
kansainvälisestä myynnistä on lähtöisin täyssähköautoista ja yhtiö onnistuu luomaan
viisi miljoonaa suoraa asiakassuhdetta. Volvo on myös sitoutunut jatkuvaan
hiilijalanjäljen pienentämiseen, ja sen tavoitteena on olla ilmastoneutraali yhtiö vuoteen
2040 mennessä.

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja
valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien.
Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja
lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja
Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa. Volvo -uutishuoneen aineisto
on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin
käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.
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