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De varianten Algemeen en Pro van AutoMotive Dashboard kunnen op verzoek (meerprijs) worden
ingericht met gegevens over de bevolkingssamenstelling (demografie) van een gebied en het aantal
in een gebied gevestigde bedrijven. Deze gegevens zijn afkomstig van respectievelijk het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamers van Koophandel (KvK). Hierbij gaat het om de
navolgende gegevens die verbijzonderd kunnen worden tot op het niveau van 4-cijferige postcode en
alle geografische levels daarboven, zoals gemeenten of (dealer-)rayons:








Aantal bevolking
Aantal mannen/vrouwen
Aantal huishoudens (totaal, 1-persoons hh, hh met kinderen, hh zonder kinderen)
Gemiddelde grootte huishoudens
Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden
Gemiddelde leeftijd bevolking
Aantal bedrijven (totaal, BV/NV en eenmanszaken)

De gegevens kunnen op elk geografisch niveau (postcode, rayon) worden gecombineerd met alle
datadomeinen die beschikbaar zijn in het AutoMotive Dashboard marktinformatieplatform. Dit levert
u een gedetailleerd beeld op van het aantal verkopen of het rijdende wagenpark in een bepaald
gebied, afgezet tegen de bevolkingsopbouw.
Voor uw marketing levert deze analyse u unieke informatie over bijvoorbeeld de marktpositie van uw
stationwagen of MPV modellen in kinderrijke wijken. Maar ook voor uw aftersales kan het aantal
inwoners, het aantal huishoudens of het aantal bedrijven in een gebied, afgezet tegen het park van
uw merk, u een nieuw inzicht verschaffen bij het inrichten van uw dealernetwerk.
En analyse van het gemiddelde inkomen tot op postcode niveau in combinatie met automotive data
levert u ook een schat aan informatie op voor effectievere marketing toepassingen.
De CBS gegevens worden elk jaar ververst.

Diverse rapportagevormen
U kunt voor deze analyses gebruik maken van de rapportage functionaliteit die AutoMotive
Dashboard u biedt voor het analyseren van automotive data. Dus weergave in tabellen en export
naar Excel of visualisatie in thematische kaarten behoort tot de mogelijkheden
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De visualitatie van demografische data in het (dealer-) rayon levert in een uniek beeld op van
bevolkingssamenstelling in combinatie met bijvoorbeeld marktaandeel. Onmisbaar voor een
gedetailleerd inzicht in uw netwerk….

Meer weten ?
Voor meer informatie over hoe deze gegevens in uw AutoMotive Dashboard variant kunnen worden
toegevoegd, over de tarieven of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Klant
Contact Centrum (KCC) van RDC. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0900 – 2700700 of via een
email naar kcc@rdc.nl . Zij zullen uw vraag registreren en u eventueel in contact brengen met een
specialist (applicatiebeheerder, productmanager of accountmanager).
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