Inspiration på väg
Låt MRF ge dig nya vyer

Beställ din
inspirationsdag
från MRF
Skräddarsy ett intressant upplägg för dina medarbetare. Vi på
MRF kommer till dig och du bestämmer innehållet. Sätt ihop ett
program som passar er, allt från en inspirationsstund till en heldag,
inom ett eller flera områden. Vi vill så små frön av ideér och
inspiration som kan gro på arbetsplatsen.
Hör av dig i god tid till Charlie Magnusson. Tänk på att merparten av föreläsningarna kan anpassas för just din verksamhet om vi pratas vid innan.
”Inspiration på väg” är kostnadsfritt för dig som är medlem i MRF.

Telefon: 08-701 63 00
Epost: charlie.magnusson@mrf.se
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Välj bland
17 ämnen som
ger dig nya vyer

Hantera din generalagent
Använd oss som konsult inom bilhandel. Vi anpassar vårt besök som kan
beröra allt ifrån statistik och argumentation om beräkningsgrunder för
bonusmål till att vara ett bollplank för er unika situation.

För dig som ingår i ledningsgruppen eller är vd
Föreläsare: Bilhandelsansvarig
120 min, varav merparten är diskussionstid

Därför behövs Godkänd Bilverkstad

Har du ordning på verksamheten?

Varför inför branschen Godkänd Bilverkstad (GBV) och vilka fördelarna för
det med sig? Målet är också att verkstaden ska kunna öka sin lönsamhet,
trivsel med mera.

Vi tar upp vad ett arbetsgivaransvar och vad arbetsmiljö egentligen
innebär. Bra tillfälle att få ordning på regler och verksamheten.

För dig som är servicerådgivare, tekniker, verkstadsägare eller vd
Föreläsare: Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad
60 min

Välj:

Därför behövs Kvalitetssäkrad
skadeverkstad

För dig som leder eller styr arbete, exempelvis verkmästare,
planerare, skadeberäknare
Föreläsare: Jan Olvenmo, ansvarig lack, plast, skador
30 min

För dig som är verkstadsägare
Föreläsare: Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad
Jan Olvenmo, ansvarig lack, plast, skador
David Norrbohm, förbundsjurist
45 min

Välj:

Har du rätt kompetens imorgon?

En genomgång av riktlinjer, vanliga misstag, vad du bör tänka på
och fördelarna med att ha en kvalitetssäkrad skadeverkstad.

4

Välj:

Bilbranschen skriker efter kompetenser men vilka behövs i framtiden?
Vi diskuterar utifrån ert företags utmaningar att hitta och behålla rätt
kompetens.

Välj:
För dig som ingår i styrelsen, ledningsgruppen, vd eller har personalansvar
Föreläsare: Tommy Letzén, vd MRF
30 min + diskussion

Välj:
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Navigera rätt i försäkringsdjungeln
Hur får vi lojala kunder?
Tips hur din organisation ska kommunicera med kunderna mellan
verkstadsbesöken för att få dem att återvända.

För dig som är servicerådgivare, verkstadsägare eller vd
Föreläsare: Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad
60 min

Välj:

För dig som arbetar med budget, förhandlar eller är vd
Föreläsare: Jan Olvenmo, ansvarig lack, plast, skador
30 min + diskussion

Välj:

Hur blir vi Godkänd Bilverkstad?

När ska man tacka nej?

Efter en bakgrund till GBV vägleder vi verkstaden till ett bra och
förhållandevis enkelt sätt att komma igång. Vi går även igenom de verktyg
och konsultföretag som erbjuder medlemsförmånliga tjänster.

Vissa överenskommelser kostar mer än de smakar för din verkstadsekonomi - när ska du tacka nej? Hur påverkar löneökning timdebiteringen?
Hur påverkar investeringar timdebitering?

För dig som är verkstadsägare, personalansvarig eller vd
Föreläsare: Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad
45 min

Välj:

Kan vi klara klimatmålen?
Vilka beslut är fattade inom bil/trafikområdet och vad blir den troliga
utvecklingen gällande bilar och bränslen? Få en inblick i det politiska livet
och beslutsfattandet på såväl nationell som lokal nivå.

För dig som ingår i styrelsen, ledningsgruppen, vd
eller har intresse för samhällsfrågor
Föreläsare: Charlie Magnusson, ansvarig opinion, press och samhälle
50 min
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2-partsavtal, 2-årsavtal, samarbetsavtal, volymavtal… vi reder ut
försäkringsbegreppen. Vilka är mina starka och svaga delar? Hur
förbereder jag mig inför en förhandling? Vad står det egentligen i avtalet?
Kan jag påverka avtalet?

Välj:

För dig som arbetar med budget eller har ansvar för avdelning
Föreläsare: Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad
Jan Olvenmo, ansvarig lack, plast, skador
30 min + diskussion

Välj:

Omvärldsförändringar
– det påverkar väl inte mig?
Bilbranschen har aldrig vart med om större förändringar än nu. Vi
framtidsspanar runt omvärldsförändringarna och diskuterar företagets
tänkbara behov av kursändring eller andra strategiska beslut.

För dig som ingår i styrelsen, ledningsgruppen eller är vd
Föreläsare: Tommy Letzén, vd MRF
30 min + diskussion

Välj:
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Planera bättre, producera mera

Tidsätt rätt

Vad kan du göra för och öka produktiviteten i företaget? Vad bör du
tänka på när du planerar? Med Planeringssystem MRF-VIM hittar vi enkla
förändringar i verksamheten.

Vi diskuterar vikten av att tidsätta lackering rätt. Vilka konsekvenser får en
felaktig tidssättning för verksamheten? Vad bör du tänka på när du gör en
skadekalkyl? Tänk rätt och få 10 % mer på sista raden.

För dig som är verkmästare, planerare eller skadeberäknare
Föreläsare: Jan Olvenmo, ansvarig lack, plast, skador
60 min + diskussion

För dig som är verkmästare, planerare eller skadeberäknare
Föreläsare: Jan Olvenmo, ansvarig lack, plast, skador
30 min + diskussion

Välj:

Så hanterar du tvister

Trimmad begagnataffär eller
bara fler nöjda kunder?

Är reklamationsrätt samma sak som att ha rätt? Vid köprättsligt fel, vad
kan du kräva och vad kan kunden kräva? Det är skillnad på att ha rätt och
få rätt. Hur kommer jag till en uppgörelse?

Vi anpassar vårt besök som kan beröra allt ifrån inbytesprocess,
värderingsverktyg, tilläggsgarantier, nyckeltal och lönsamhet till
marknadsföring.

För dig som arbetar med reklamationer, från kundmottagare till vd
Föreläsare: David Norrbohm, förbundsjurist
60 min

Välj:

För dig som arbetar med begagnathandel
Föreläsare: Bilhandelsansvarig
120 min

Välj:

Så gör du en säkrare begagnataffär

Undvik enkla missförstånd i kundmötet

Tjänar du något på att dokumentera saker vid ett inbyte? Eller är det
onödig administration? Hur långt kan du friskriva dig från fel? Och hur
använder man VDN och köpekontrakt på bästa sätt?

Reklamationsärenden tenderar att öka på grund av missförstånd i själva
mötet vid kundmottagardisken. Lär din personal öka förståelsen varför det
ibland uppstår missförstånd.

För dig som arbetar med begagnathandel
Föreläsare: David Norrbohm, förbundsjurist
60 min
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Välj:

Välj:

För dig som är servicerådgivare eller arbetar i verkstaden
Föreläsare: Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad
45 min

Välj:
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Våra experter

Föreläsare

David Norrbohm
Förbundsjurist, vice vd
Har arbetat mer än halva sitt liv med
bilar och juridik. Sedan 8 år arbetar
han som jurist på MRF men har ett
förflutet från ARN, försäkringbranschen,
Motormännen och åkerinäringen.
Hjälper MRF-medlemmarna med
juridisk support och är författare till
böckerna Praktisk Bilhandelsjuridik
och Praktisk Verkstadsjuridik.

Föreläsare
Föreläsare

Charlie Magnusson
Ansvarig opinion och samhälle
Har arbetat med bil och trafikfrågor
sedan 1986, bland annat inom
Motormännen – sedan 23 år tillbaka
ansvarig för opinions- och lobbyfrågor inom MRF. Har en bakgrund
inom det politiska systemet som
tjänsteman. Bevakar och påverkar
riksdag, regering och myndigheter.

Joachim Due-Boje
Servicemarknadsansvarig
Bilmekaniker i botten med egen
verkstad i 30 år, brinner för rättvis
kundvård. Van talare, tillhörde Talarforum i många år. Sitter även i
Allmänna reklamationsnämnden,
med tryggheten att vara just bilmekaniker när tekniska ärenden ska
avgöras. Bra på att ge inspirerande
råd som väcker tankar om hur man
utvecklar sina affärer.

Föreläsare
Föreläsare

Jan Olvenmo

Tommy Letzén
Vd

Ansvarig lack, plast, skador
Närmare 20 års erfarenhet från
verkstadsgolvet och ledande
befattningar inom lack- och skadereparationer. Därefter 14 år inom
försäkringsbranschen med inrikning
på skadereparationer. Håller koll
på den tekniska utvecklingen och
hjälper medlemmarna att utveckla
sin verksamhet för bättre lönsamhet.
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35 års erfarenhet i bilbranschen
och mer en 25 år som ledare. Jobbat
både inom fabrik, hos generalagent
och i Åf-ledet. Före MRF i
koncernledningen inom VW Group
med ansvar för bland annat logistik,
Åf-utveckling, risk-/business
management, trading, kvalitet,
säljstöd, CRM, e-mobility och ITutveckling. Tommy är vår visionär.
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Beställ din
inspiration här:
Telefon:

08-701 63 00
E-post:

mrf@mrf.se
Hemsida:

mrf.se
Instagram:

@mrfpavag
Twitter:

@mrf_sverige
Facebook:

@motorbranschensriksforbund

