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Hyvät kollegat, hyvät  
tavarantoimittajakumppanit,

ADI-jäsenet ovat omissa maissaan usein markki-
najohtajia, tai vahvoja haastajia tuolle paikalle, 
ja ovat olleet sellaisia jo useita vuosia. Vahvan 
toimijan tulee edistää asemaansa osallistumalla 
alan tapahtumiin, ja järjestämällä ammattimaisia 
tapahtumia omille asiakkailleen, sekä juhlistamal-
la menestyksiä. Tästä lehdestä löydät siitä useita 
hyviä esimerkkejä.

• CARATin eli AD Saksan 25-vuotisjuhlatapahtu-
ma oli valtava menestys

• AD Ranskan osasto oli Equip’auto-messujen 
todellinen toiminnan keskus ja samalla AD 
Ranska juhli konsernin 60-vuotisjuhlavuotta.

• ADI’n markkinointitapahtuma GrupEinan uu-
sissa toimitiloissa osoitti myös johtoasemam-
me teknisen tuen saralla Eure!Car-ohjelmam-
me ansiosta.

Toinen ajankohtainen aihe on kiihtyvä inflaatio: 
sen lisäksi, että se vaikuttaa kaikkiin kustannuk-
siimme (energia, kuljetukset, vuokrat, palkat, polt-
toaineet jne), olemme kaikki hyvin huolissamme 
sen mahdollisista vaikutuksista autoilijoihin ja 
heidän asenteisiinsa ja käyttäytymiseensä - autoil-
la ajetaan vähemmän kilometrejä, huoltoja lykä-
tään, tai jopa jätetään kokonaan tekemättä. Tällä 
kaikella on merkittäviä vaikutuksia kaikkialla jäl-
kimarkkinoilla. Samalla saattaa hyvinkin tapahtua 
siirtymää premium-merkeistä kohti halvempia 
tuotemerkkejä, kun autokorjaamot etsivät osto-
voimastaan huolissaan olevien autoilijoiden pai-
nostuksesta yhä edullisempia vaihtoehtoja.

ADI on aina korostanut, puolustanut ja suosinut 
toiminnassaan premium-tuotemerkkejä, sopimus-
tuotteiden laatu ja yhteistyökumppaneiden rajal-
linen määrä ovat tästä hyvä osoitus.

Viime aikoina monet tavarantoimittajamme ovat 
nostaneet hintojaan paljon enemmän kuin mitä 
pelkät raaka-aineiden, rahtien tai energian hin-
nannousut olisivat edellyttäneet. Tämä houkutus 
on ymmärrettävää, mutta samalla erittäin tuomit-
tavaa.

Uusimmat hintojen korotukset perustuvat jopa 
18 kuukauden takaisiin kustannustasoihin ja sinä 
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aikana raaka-aineiden ja merirahtien kustannukset 
ovat jo palautuneet koronapandemiaa edeltäväl-
le tasolle. Inflaatio ja energian hinnannousu ovat 
edelleen valitettavasti realismia. Jatkuvat hintojen 
korotukset ovat kasvattaneet premium-tuotteiden 
hintaeroja vaihtoehtoisiin halvempiin merkkeihin 
nähden, ja riskinä on, että yhä kasvavista hintaerois-
ta tulee niin suuria, että asiakkaat eivät niitä enää 
ymmärrä eivätkä hyväksy. 

Joissain tapauksisissa jälkimarkkinavalmistajien 
tuotteiden hintataso on saman aikaisesti jopa ylittä-
nyt OE-tuotteiden hintatason. Tämä on luonnollises-
ti täysin kestämätön tilanne jälkimarkkinoille.

Viestimme tavarantoimittakumppaneillemme onkin:

• tarkastelkaa hinnoittelurakennettanne, älkää 
ruokkiko siirtymää kohti halvempia ja samalla 
vähemmän laadukkaita tuotemerkkejä

• tarkastelkaa myyntitavoitteitanne, ei ole perus-
teltua odottaa myynnin kasvua, mikäli tuottei-
denne hintataso karkaa jo kestämättömän kor-
keaksi asiakkaidenne näkökulmasta

• tukekaa entistäkin voimakkaammin ADI-jä-
senten ponnisteluja, joita jatkuvasti teemme 
laadukkaan autohuollon mahdollistamiseksi. 
Tukeudumme ponnisteluissamme koulutuskon-
septeihimme, edistämme monimerkkikorjaa-
moiden teknistä asiantuntemusta, ja varmis-
tamme laadukkaimpien premium-tuotteiden 
jakelun monimerkkikorjaamoille

Tiedätte, että voitte luottaa ADI-jäsenistön sitoutu-
miseen aina kun itsekin toiminnassanne osoitatte 
vahvan tukenne jäsenistöllemme, myös näillä edellä 
mainituilla tavoilla.

Stephane Antiglio

ADI:n hallituksen puheenjohtaja,  
AD Internationalin kaikkien jäsenten puolesta
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C A R AT - M E S S U T  2022 

Tänä vuonna  Carat-messut järjes-
tettiin  ad-Cargo-logistiikkakeskuk-
sessa Castrop-Rauxelissa 7. ja 8. lo-
kakuuta. Ensimmäisillä pandemian 
jälkeisillä live-messuilla pääsivät yli 
4  000 kävijää  tutustumaan  yli 150 
näytteilleasettajan osastoilla  uu-

simpiin autokorjaamoille tarkoitettuihin tuotteisiin ja 
palveluihin. 
 
Keskusvaraston ja viereisen messualueen halleissa  tava-
rantoimittajat esittelivät tuoteuutuuksiaan, ja tiedottivat 
teknisistä innovaatioistaan sekä ajankohtaisista tuoteke-
hityksistään. 

AD Saksa esitteli useilla eri osastoilla 
omia tuotemerkkejään, kuten Corexx 
ja  Men@Work, samoin tavarantoi-
mittajien omat tuotemerkit olivat 
laajasti esillä. 
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Illalla vierailijoita  hemmotel-
tiin  toisella upealla tapahtu-
malla, CARAT  Circus  Show’lla: 
henkeäsalpaava varietee-esitys  pi-
dettiin  erityisesti  sitä varten  pysty-
tetyssä  sirkusteltassa, ja  esitykseen 
kuului  huippuluokan  show-esityksiä 
26 taiteilijan toimesta, kuudesta  eri 
maasta.  Samalla huipentuivat  Carat-
Groupin 25-vuotisjuhlat  tähän upeaan 
tapahtumaan. 

Näytteilleasettajien lisäksi messujen kohokohtia olivat lukuisat 
korjaamoasiakkaita kiinnostavat messutarjoukset. Paikalla oli 
myös  Sascha  Lenz, joka  keräsi  kaikkien huomion kilpakuorma-
autollaan  ja  monet  muut  erikoisyllätykset näytteilleasettajien 
osastoilla. Vierailijat arvostivat suuresti  myös  300 000 m3:n 
varastotilan omaavan  ad-Cargo-keskusvaraston opastettuja 
kierroksia, jotka olivat todella vaikuttavia. 

Vain digitaalisesti  2021  järjestetty-
jen  CARAT-messujen saaman me-
nestyksen vuoksi yhdistettiin  tämän 
vuoden messuilla  digitaalinen on-li-
ne  paikan päällä tapahtuvaan li-
veen.  Digimessuilla  kävijät saattoivat 
tutustua kaikkiin messupromootioihin 
ja -innovaatioihin kellon ympäri.

Onnittelut Caratille tästä 
onnistuneesta tapahtumasta ja 
25-vuotispäivän johdosta!
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Bryssel, 3. marraskuuta. Euroopan parlamentti etenee yh-
dessä EU-neuvoston ja Euroopan komission kanssa kohti kolmi-
kantaneuvottelua (useimpien EU-normien kolmikantamenet-
tely) tietolaista, joka on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä 
säännöksistä Euroopan digitaalisilla markkinoilla. 

Erityisesti tietolaki tuo IoT-tuotteista ja niihin liittyvistä palve-
luista koneella tuotetun datan sellaisten ihmisten tai yritysten 
saataville, jotka omistavat tai vuokraavat tällaisia   tuotteita. 
Se määrittelee oikeudet ja velvollisuudet kaikille osapuolille, 
mukaan lukien kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joille 
käyttäjät voivat antaa käyttöoikeuden. Tätä asetusta sovelle-

taan kaikilla talouden aloilla Euroopan unionissa. Komission 
mukaan uusien sääntöjen odotetaan tuovan 270 miljardia eu-
roa lisää bruttokansantuotetta vuoteen 2028 mennessä. 

Mitä komissio ehdottaa? 
Ensinnäkin tietojen saatavuuden ja käytön oikeudenmukaisuus 
liikesuhteissa (B2C & B2B), toiseksi julkisen sektorin parannet-
tu pääsy yksityisen sektorin tietoihin (B2G); kolmanneksi uudet 
säännöt, jotka antavat asiakkaille mahdollisuuden vaihtaa te-
hokkaasti eri pilvitietojen käsittelypalvelujen tarjoajien välillä. 

Datalaki: 
digitaalisten 
linnoitusten 
porttien 
avaaminen

Euroopan autoalan jälkimarkkinatoimijoiden 
liitto Figiefa valvoo ja seuraa autoteollisuuden 
jälkimarkkinoihin vaikuttavan eurooppalaisen 
sekä kansainvälisen lainsäädännön kehitystä 
Brysselissä sijaitsevasta pääkonttoristaan käsin. 
Figiefa edustaa jäsentensä etuja eurooppalaisis-
sa ja kansainvälisissä instituutioissa.

Tässä uutiskirjeessä julkaistavassa artikkelisarjas-
sa Figiefa ja ADI, joka avustaa Figiefaa erilaisissa 
työryhmissä, aikovat antaa sinulle yleiskatsa-
uksen keskeisistä aiheista, jotka väistämättä 
vaikuttavat huomisen jälkimarkkinoihin.

Tässä numerossa: Datalaki - digitaalisten  
linnoitusten porttien avaaminen
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Miten tämä vaikuttaa autoteollisuuteen ja 
sen jälkimarkkinoihin? 
Se luo käyttäjille tärkeän oikeuden päästä käsiksi verkkoon 
yhdistettyjen tuotteiden käytön kautta syntyviin tietoihin, ja 
siirtää tietojen pääsyoikeudet valitsemalleen kolmannen osa-
puolen palveluntarjoajalle. Tähän sisältyvät nimenomaan myös 
jälkimarkkinoiden korjaus- ja huoltopalvelut sekä pääsy diag-
nostiikkatietoihin. Muita tärkeitä säännöksiä ovat valmistajan 
velvollisuudet tehdä tiedoista läpinäkyviä ja ”helposti saatavia” 
käyttäjälle, valmistajaa koskevat rajoitukset valvoa käyttäjän 
tai kolmannen osapuolen toimintaa, sekä tietojen saatavuuteen 
liittyvien kustannusten korvaaminen erityisesti pk-yrityksille. 

Vaikka FIGIEFA myöntää, että tietolaki on merkittävä askel 
eteenpäin kohti Euroopan tietotalouden kehitystä, uskomme 

Tämän vuoksi FIGIEFAn toimitusjohtaja Sylvia Gotzen 
edusti AFCAR’ia 26. lokakuuta pidetyssä Euroopan 
parlamentin kuulemistilaisuuden istunnossa ”Data Act: 
kasvua ja innovaatiota luomassa” yhtenä viidestä valitusta 
sidosryhmästä. 

”Tarpeemme on, että käyttäjillä ei ole vain tehokasta 
pääsyä tietoihinsa, vaan myös heidän valitsemansa 
palveluntarjoajat tarvitsevat tehokkaan tavan hakea 
ne”, Gotzen vakuutti. ”Ja pystyäkseen tekemään sen 
reaaliajassa, kun dataa syntyy. Käytettävissä oleva data on 
oltava myös saatavissa. Ilman tätä kolmannen osapuolen 
palveluntarjoajat tuomitaan tarjoamaan ”me-too-

palveluita” valmistajan määrittelemässä tahdissa. Tämä 
rajoittaa keinotekoisesti mahdollisuuksiamme innovoida ja 
erikoistua, ja kuluttajat häviävät.” 

Hän muistutti myös toisesta tärkeästä seikasta: 
sopimusehtoja ja korvauksia koskevien sääntöjen 
oikeudenmukaisuudesta. Näitä sääntöjä sovellettaisiin 
oikeutetusti pk-yrityksiin nykyisen Euroopan komission 
ehdotuksen mukaan, mutta tällaisten sopimusehtojen 
ja tiedoista perittävien maksujen olisi oltava 
oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä, 
ja niitä olisi sovellettava kaikkiin yrityksiin, vaikka 
neuvotteluvoimat ovat selvästi epätasapainossa.

vahvasti, että se ei yksinään riitä autoalalla. Autoala tarvitsee 
alakohtaista lainsäädäntöä, joka muuttaa tietolain periaatteet 
ja säännökset konkreettisiksi, oikeudellisiksi ja teknisiksi toi-
menpiteiksi autoalaa varten. 

Myös tietyt tietolain näkökohdat vaativat selkeyttä autoalalle, 
koska ne jättävät tällä hetkellä liikaa tulkinnanvaraa, mikä luo 
oikeudellista epävarmuutta ja suuren oikeudenkäyntiriskin. Vain 
erityisesti kohdennettu lainsäädäntö antaa riippumattomien 
palveluntarjoajien tarvitseman luottamuksen ja kannustimen 
investoida uusiin datapohjaisiin palveluihin, jotka hyödyttävät 
kuluttajia ja koko yhteiskuntaa tarjoamalla älykkäämpiä, turval-
lisempia ja kestävämpiä liikkuvuusratkaisuja.
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AD Internationalin toimitusjohtaja 
Manuel Van Royen avasi tapahtuman 
kertomalla ADI’n ja sen kumppa-
neiden markkinatrendeistä ja kehi-
tyksestä. Markkinointijohtaja Petra 
Vanfroyenhoven esitteli vuoden 2023 
markkinointi- ja viestintäohjelman, 
joka sisältää kaikki ADI:n tapahtumat, 
esitteet ja työkalut  niin verkossa ta-
pahtuvaan kuin offline-käyttöön  tu-
kemaan  liiketoimintaa ADI-kumppa-
neiden kanssa kaikissa maissa! 

Seuraavana päivänä kaikki osallistujat 
kutsuttiin Grup Eina Digitalin uusiin 
toimitiloihin. Grup Eina Digital on 
jo useiden vuosien ajan toiminut AD 
Technical Centerinä tarjoten teknisiä 
palveluita ADI-jäsenistölle, koulutus-
brändi Eure!Car on jo monille tuttu. 

Pienempiin ryhmiin jaettuina osal-
listujat pääsivät sen jälkeen kierrok-
selle  tutustumaan esityksiin,  joissa 
heille annettiin yksityiskohtaista tietoa 
ADI-koulutuksen neljästä pääpilarista: 
käytännön kursseista, hotline-toimin-
nasta, digitaalisista tietolähteistä ja 
uusista koulutusalueista. 

ADI-markkinointipäiville  29. ja 30. syyskuuta  osallis-
tui noin 80 autoalan  markkinoinnin asiantuntijaa ja 
ADI-kumppaneita. Tämä vuosittainen markkinointi- ja 
viestintäohjelman esittelytapahtuma järjestettiin Wine 
and Golf Resort Hotel Peraladan upeassa ympäristössä 
Figueresissa, Pohjois-Espanjassa. 

A D I - M A R K K I N O I N T I PÄ I VÄT 
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Grup Eina Digitalin  markkinointipääl-
likkö Nuria Pinent  puolestaan  esitteli 
käytännön koulutusta erikoisvarus-
teltujen  EureCar-koulutusautojen 
avulla, ja myyntiosaston päällikkö 
Frédéric Vandenhende esitteli uu-
den teknisten  asioiden  call-cente-
rin  sekä  online-vianetsintätietokan-
nan. Molemmat ovat  työkaluja, jotka 
antavat  nopeaa apua korjaamoille, ja 
auttavat  löytämään ratkaisuja haasta-
vimpiin tapauksiin, joita he kohtaavat 
päivittäisessä työssään. 

Vuoden 2022 ADI-markkinointipäivät päätettiin yhteisellä ver-
kostoitumislounaalla tyypillisessä espanjalaisessa ilmapiirissä, 
mukaan lukien... Paella!

Petra Vanfroyenhoven esitteli digi-
taalisia  online-menetelmiä, joiden 
avulla on mahdollista  tarjota kou-
lutusta sekä  tukea  korjaamoam-
mattilaisille,  kuten  EureCar-kampus   
(https://eurecar.campuseina.com,   
lukuisine  kursseineen  ja teknisi-
ne webinaareineen) ja  EureCa-
rin verkkosivujen Tecnical Corner  
(www.eurecar.org/technicalcorner), 
kun taas Manuel Van Royen esitteli uu-
simmat kolarikorjauksen  koulutusmo-
duulit (metallin ja alumiinin hitsaus- ja 
korjaustekniikat, muovin ja lasin korja-
us, laitteistot) sekä  juuri tuon aihepii-
rin EureCar-koulutusauton. 
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AU TO M A AT T I N E N  J A K E LU 
R A N S K A : 
Yli 1300 m2 EQUIP AUTO näyttely Pariisin sydämessä

Onnistuneen 2021 ”On Tour”-kiertueen  jäl-
keen AD Ranska osallistui nyt livenä Equip Auto 
-näyttelyyn Pariisissa 18.-22.lokakuuta. 

Tätä tapahtumaa varten AD Ranska  rakensi  1 323 m² 
kokoisen  avoimen  näyttelytilan.  Suuren ja näyttävän 
messuosaston avulla AD Ranska esitteli konseptejaan, 
palveluitaan ja tuotteitaan messuvieraille… ja tietysti juhlisti 
60-vuotista taipalettaan!

Vierailijat  saivat mahdollisuuden tutustua AD Ranskan maail-
maan ja sen uuteen  tuote-  sekä  palveluvalikoimaansa esitel-
len moniosaamistaan seuraavilla eri alueilla: 

 � varaosat 
 � korityöt ja -osat
 � koneet ja laitteet
 � renkaat 
 � maalaus
 �  tuulilasit
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1443
Jäsentä

788
Jäsentä

963
Jäsentä

296
Jäsentä

343
Jäsentä

MÉCANIQUE CARROSSERIE

Laurent  Desrouffet, AD Ranskan henkilö- sekä pakettiautokorjaa-
motoimintojen  ja verkoston  johtaja, selitti: ”Olemme iloisia, että 
EQUIP AUTO on palannut Paris Expo-näyttelyalueelle! Odotamme 
innolla, että voimme esitellä  myös asiakkaillemme  kaiken moni-
osaamisemme  sekä  palvelumme, mukaan lukien liiketoimintam-
me innovaatiot ja  sen  kehitys. Panostamme vahvasti innovaatioi-
hin,  ja  erityisesti kestävään liikkuvuuteen,  lisäksi  osastollamme 
tarjotaan  näyttelyn  aikana erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja 
Autodistributionin 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja tietysti katsomme 
jo eteenpäin suureen AD Network -kongressiin Marrakechissa”.

Lisäksi jokaisella  AD Ranskan korjaamoket-
julla  oli  osastolla  omat alueensa, joilla  esitel-
tiin  vierailijoille  ketjujen  asiantuntemusta ja  
innovaatioita.
 

 � AD Mécanique (AD korjaamot): 1 443 jäsentä 
 � Glass Auto Service: 343 jäsentä 
 � Autoprimo: 963 jäsentä 
 � AD Carrosserie (kori): 788 jäsentä 
 � Staff Auto: 296 jäsentä.
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A D I  B R E A K FA S T  C ATC H - U P

Neljän vuoden tauon jälkeen avasivat kansainväliset Automecha-
nika-messut ovensa 13. syyskuuta Frankfurtissa. 
Alan johtavaan tapahtumaan  saapui 78 000 kävijää 175 maasta 
henkilökohtaisesti livenä tutustumaan  korjaamoiden, teollisuu-
den ja vähittäiskaupan tuotteisiin sekä palveluihin. 2 804 yritys-
tä 70 maasta esitteli tuotteitaan ja palvelujaan 19 hallikerrokses-
sa sekä ulkoalueella.

ADI’lle Frankfurtin kansainvälinen ympäristö oli loistava tilai-
suus koota kaupan  ja teollisuuden edustajia päivittämään kuu-
lumisiaan niin sanotun ADI- Breakfast Catch-Upin aikana. 
Ja kirjaimellisesti ”varhainen lintu madon nappaa”: jo kello seit-
semältä aamulla osallistui tapahtumaan yli 100 jälkimarkkinoi-
den ammattilaista Maritim-hotellissa, jossa AD Internationalin 
toimitusjohtaja Manuel Van Royen esitteli markkinatrendejä 
sekä kommentoi ADI’n yleistä tämänhetkistä tilannetta. 

ADI-kumppaneiden esitykset puolestaan antoivat käsityksen eri 
ADI-kumppaneiden asemasta, markkinoista ja viimeisimmistä 
tapahtumista. 
Varhaisesta  ajankohdasta  huolimatta osallistujat pitivät innos-
tavaa tapahtumaa loistavana tapana aloittaa Automechani-
ka-messuviikko.


