VELTEK Markedsanalyse
Beskrivelse af statistiksystem

Markedsanalyse er et arbejdsområde i VELTEK, der på tværs af brancher repræsenteret i VELTEK tilbyder
detaljerede kvartalsvise statistikker og markedsanalyser baseret på indberetninger af salgstal på kategori- og
eller produktniveau fra medlemmerne. Alle medlemsvirksomheder i VELTEK har mulighed for at få adgang,
men der kræves medlemskab af fagsektion.

Innovativt og brugervenligt statistiksystem
VELTEK driver præcise og omfattende markedsstatistikker indenfor medlemsudvalgte produktgrupper.
Medlemmer af VELTEKs branchestatistikker indberetter hvert kvartal deres data i VELTEKs statistikprogram,
hvorefter programmet efter endt kvartal leverer markedstal tilpasset den enkelte bruger, idet den enkelte
bruger kun modtager statistik på de produktområder, som vedkommende selv indberetter til.

Oplysningerne fra programmet både kan anvendes direkte i praksis i den enkelte virksomhed via de mange
viste grafer, kurver og grafikker, eller downloades og efterbehandles efter eget behov. Alle oplysninger,
grafer og grafikker kan både downloades til Excel, konverteres til billeder, gemmes som PDF og meget mere.

Se vores videopræsentation af systemet her

Skalerbart og branchetilpasset
Statistikprogrammet i VELTEK kan justeres og tilpasses den enkelte branches behov, og derfor kan
programmet udvides til at omfatte alle tænkelige tekniske og ikke-tekniske fagområder.

Pt. drives der markedsstatistik inden for inden for el-komponenter- og produkter, vandarmaturer og
brusesystemer og ventilationssystemer- og komponenter.

Sikkerhed i højsædet
Medlemmernes datasikkerhed står øverst på VELTEKs dagsorden.

VELTEKs statistiksystem er først og fremmest SSL-krypteret og kører på en låst FTP-server. Foruden
medlemmet, er det kun VELTEKs administrator, der har adgang til medlemmernes data.

Administrator skal, ved adgang til et medlems historiske data, i et log-system notere det SKRIFTLIGT AFTALTE
formål – med henvisning til tilsagnsgivende mail fra medlemmet. VELTEK har ikke adgang til log-filen, og det
er kun VELTEKs adm. direktør, der kan få den udleveret ved behov.

Altid i overensstemmelse med konkurrenceloven
VELTEKs udarbejdelse af branchestatistikker overholder enhver tid gældende lovgivning.

I overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens vejledning til foreninger vedr. branchestatistik indsamler
VELTEK kun statistik på produktområder, hvor der minimum er fire aktive indberettere. Ligeledes har
medlemmerne KUN adgang til egne data samt totalmarkedets data.

VELTEKs statistiksystem advarer automatisk det enkelte medlem, hvis der ved en indberetning forekommer
markante procentuelle afvigelser i medlemmets tal i forhold til det normale leje.

VELTEKs administratorer tjekker ligeledes løbende for forekomst af mono*- eller duopol** inden for det
enkelte produktområde.

Opfylder produktområdet ikke kriterierne for antal indberettere og/eller forekomst af mono- eller duopol,
lukkes statistik inden for produktområdet ned.

For mere information om VELTEK Markedsanalyse
Kontakt Claus Hansen, VELTEK
ch@veltek.dk

*Ved monopol forstås ét medlem med samlet markedsandel på > 80 %
** Ved duopol forstås to medlemmer, der hver har en samlet markedsandel på ca. 40-45 %

