Kolding, den 16. september 2021

Pressemeddelelse - Skorstensgaard A/S

Skorstensgaard blandt landets
mest innova2ve virksomheder
Når Danmarks mest nytænkende og fremgangsrige virksomheder bliver kåret
næste år, er Skorstensgaard-koncernen med i kampen om podiepladserne.
Værkstedskæden er nemlig kvaliﬁceret 2l EY Entrepreneur of the Year, hvor der
bliver sat pris på de virksomheder, der er bedst 2l at gå nye veje.
Kåringen EY Entrepreneur of the Year har e9erhånden slået sit navn fast som en af de vig<gste kåringer af
Danmarks virksomheder. Og i 2021-udgaven er en repræsentant for værkstedsbranchen med i opløbsfeltet,
idet Skorstensgaard er kvaliﬁceret e9er de seneste års fremgang og nytænkende <lgang <l værkstedsdri9.
Det er EY, der står bag den årlige kåring. I udvælgelsen af Danmarks vækstmotorer lægger de vægt på
stærke rollemodeller, der sæKer fokus på vækst og innova<on, skaber muligheder og arbejdspladser, og
bidrager <l et fornyet fokus på bæredyg<g vækst”, som EY skriver. At de i forbindelse med Entrepreneur of
the Year har fået øjnene op for den udvikling, der sker i dele af værkstedssektoren, glæder Skorstensgaard.
-

Værkstedsbranchen opfaKes måske ikke som den mest innova<ve i Danmark, så på den baggrund er
det særdeles <lfredss<llende, at Skorstensgaard bliver anerkendt for at nytænke og digitalisere
værkstedsdri9en, alt sammen med kunden i centrum. Det er godt for hele branchen, at noget af rusten
bliver banket af værkstedernes image, siger meds<9er og ejerleder Anders Skorstensgaard.

Entrepreneur of the Year-kåringen har blik for både virksomheders værdier og ledelse samt deres evne <l at
skabe vækst gennem innova<on. Derfor giver det god mening at skele <l Skorstensgaard-kæden, der er gået
fra en <l 26 afdelinger på 12 år ved konstant at lede e9er nye veje i et <l <der fastlåst marked. E9er
COVID-19 benyKer kunderne på e9ermarkedet i langt større grad online faciliteter som direkte booking og
<lbud fra hjemmesiden, og dermed skal værkstederne i højere grad tænke digitalt og sikre, at bilejerne har
nem adgang <l service. Sammen med el- og hybridbilernes ryk ud i overhalingsbanen betyder det ifølge
Anders Skorstensgaard, at landets værksteder skal være digitalt oms<llingsparate og konstant <lpasse sig.
Sam<dig med at forretningens underliggende tal skal være i orden.
-

I Skorstensgaard ligger fokus 100 % på dri9en af det enkelte værksted, på at sikre kunde<lgang og på at
op<mere det eksisterende kundegrundlag. Vi er ene og alene optaget af vækst hos den enkelte
værkstedsindehaver og på at sikre vækst og fremgang <l de lokale ildsjæle i kæden. Vi er optaget af at
tænke i nye, innova<ve løsninger, der kan give vores afdelingschefer og kommende franchise-tagere et
digitalt forspring i kampen om kunderne. Og derfor er det fedt at blive inkluderet blandt Danmarks
mest nytænkende og innova<ve vækstskaber, siger Anders Skorstensgaard.

EY Entrepreneur of the Year ﬁnder sted hen over e9eråret med lokale kåringer, mens landsﬁnalen er <l
januar.

--

FAKTA – EY Entrepreneur of the year:
EY Entrepreneur Of The Year, Danmarks og verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence, er en hyldest <l de entreprenører, der opbygger og
driver succesfulde og dynamiske virksomheder. Kåringen fejrer deres succes og deres bidrag <l det omkringliggende samfund.
EY Entrepreneur Of The Year adskiller sig markant fra andre vækstkonkurrencer ved at fokusere på mere end entreprenørernes og virksomhedernes
evne <l økonomisk vækst.
Kåringerne i de enkelte landsdele ﬁnder sted i november og december 2021. Den store landsﬁnale løber af stablen d. 13. januar 2022.
Yderligere informa<on: hKps://www.ey.com/da_dk/eoy.

FAKTA – Skorstensgaard A/S:
Skorstensgaard-kæden blev grundlagt i 2009 af brødrene Anders og Mar<n Skorstensgaard, som fortsat tegner ledelsen i selskabet.
Virksomheden består af 26 værksteder og godt 350 medarbejdere fordelt over hele Danmark, har posi<oneret sig stærkt i markedet ved at <lbyde at
matche tyske værkstedspriser - med sam<digt fokus på god service og høj kunde<lfredshed.
Skorstensgaard-konceptet indebærer blandt andet følgende kundefordele, hvoraf ﬂere er unikke:
•
Vi matcher tyske værkstedspriser - Kom med et <lbud fra Tyskland, så matcher Skorstensgaard det.
•
”Syn for Sagen” - Vi tager billeder og video af alle fejl og mangler, så der ikke sker ubere\get udski9ning af reservedele.
•
20 % PrisPres på alle biler
•
40 % PrisPres på biler under to år
•
Gra<s vejhjælp ved service hos Skorstensgaard
•
100 procent fabriksgaran<.
•
Tre års garan< på alle repara<oner og fem års garan< på skade-repara<oner.
Yderligere informa<on: www.skorstensgaard.dk.
--

Foto 2l fri aLenyMelse i forbindelse med omtale af Skorstensgaard A/S vedhæNet:
Forslag :l billedtekst:
Tvillingerne Mar<n (<l venstre) og Anders Skorstensgaard grundlagde i 2009 kæden Skorstensgaard. De to brødres innova<ve <lgang
<l værkstedsdri9 markeres ny med udvælgelse <l EY Entrepreneur of the Year. PR-foto
--
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