


• Reportage 

Pension efter 40 år i marinbranschen 
En av bätbranschens mest kända säljare går 

i pension dt:er 40 år. 

Lars Bjm:eus är välkänd efter 
många framgångsrika år som siiJ
jare på. Storebro Royal Crniser. Han 
har byggt upp ett kontaktnät ö,•er 
hela världen. 

Hur liJnge har ilu jt>bba.t JJd Sto
rebro? 

- Ja.g började där i slutet av ma; 
1970, säger LarS Bjurcus. 

Varför bilrjade du jobba difr? 
- Båtintresset kom med moders

mjölken. Jag var på sjön redan vid 
fem månaders ålder och jag har 
fortsatt med bätllv sedan dess. Jag 
gick mt.'<I i sjöscouterna när jag var 
elva år och ritade och byggde två 
båtar under studietiden. Efter stu
denten och lumpeo pluggade jag 
matematik på lmiversitetet i Karl
stad för att höja m ina betygspoäng. 
Silttet var inställt på att studera Vi

dare till arkitekt 
- Efter ett par år blev jag lä, 

trött och ville ta ett sabbatsår f:ran 
mina studier. Jag såg en annons 
där Storebro sökte en medhjälpare 
för båtdemonstrationer och visst 
detaljritn ingsarbete. Jag sökte job
bet och blev kallad tbr en anställ
ningsintervju och fick det. När jag 
en ecka senare kom till Storebro 
@r all börja min anställning hade 
situationen ändrats något Jag tlck 
direkt jobba med. försäJjning, Jag 
trivdes så bra med Jobbet och mina 
arbetsgivare all sabbalså.rcl blev Jitc 
längre ä.n planerat, nu drygt 40 år. 

SkD du giJ i pension nu? 
- Jag g"år i pension l januari 2011. 

Jag har därefter ett eget konsultbo
lag där Jag kan utföra valda konsult
tjänster inom båtbranschen. 

Vad har du gjort under dina ar 
piJ Storebror 

- Det mesta fnln p.roduktut
veckling till försäljning, både mot 
sMkunder och mot A.terftlrsälJare. 
Jag har öppnat nya marknader och 
dragit Igång nya åter.ffirsälJare t Eu· 
ropa, USA, Asien och Australien. 

Vilket har varit trevligast? 
- Det är svårt att prioritera. Jag 

har stortrivts på Storebro. 
- Nilr Jag började var Ivar Gus

tavsson som startade båttillverk
ningen fort arande i full gång. 
För honom var inget omöjligt, det 
krävde barn att man anstlilngde sig 
lite extra. Kval1tet var ledordet och 
il get man d,igtingade med. Både 
de som arbetade med att bygga bå
tarna ocll de som ägde dem skulle 
vara stolta över dem. 

- Ivars söner, Lennart och Roy, 
fortsallc på samma väg. Det, har all
tid varit en fantastt~kt fln laganda 
på Storebro. Jag har jobbat m ed en
gagerade och profes.-.lonella ägare 
och kollegor med alt utveckla och 
sälJa båtar som har fätt ett otroligt 
gott värl.dsr ykt.e för sin höga kvali
tet. Det har va:rlt insplrerand.e och 
lärorikt. Jag har r.lH uppleva en 
massa spännande lä.nder och kul,-

Lars Bjun!us, stjllrnlörsälJare,, 

l urer vilket jag tror har också varit 
utveckJaJide IBr mb1 förmåga att 
skapa relationer med nya mänuiskor. 

Vilke,i itr den ''bi1sta" ajfitr som 
du hur gjort pd Sforebrttf" 

- Jag kan lnte dra fram någon 
enskild bålaffär, men en fantastisk 
period var när Jag hade förmånen 
all, JA starta upp och ihop med en 
ny återt"örsalJare vara med och ut
vcdda vår försäljning i Japan. Det 
började med att jag sålde en Store
bro Royal Cru.iser 31 till en Japansk 
privatpenon och stor entreprenör. 
Han blev Mertbrsä!Jare för torebro 
och bö1jade 1981 med att ställa ut 
sin egen båt på båtutstå.Ilningen i o
kyo. Pörsta året såld.es en båt, andra 
två, tredJe året var vJ uppe i 5 båtar 
och vi kände att vi var på rätt väg. 

- 1984 blev jag kontal1ad av mo
derbolaget till bland annat Pana
sonlc, Matsushlta E.lectr.lc Co .. De 
hade noterat våra framgån1rar i Ja
pan och ville ta över agenturen. VI 
lackade hövligt nej och hänvisade 
tlU att v.1 hade en bra relation med 

.. , 

vår återförsäljare och var mycket 
nöjda med hans arbete och för
säljnlngsutvecklingen.. Kort där

efter återkom Matsu.shita med det 
nya försJaget, att d.e skulle stå som 
importör och fu ansiärer tbr lager
hållningen av nya båtar medan vä.r 
/\ter orsätJare fortsatt skulle hantera 
all marknadsföring och försäljning 
samt eftermarknaden med service. 
Våren 1985 var det rrya samarbe
tet Igång och presenterades med 
stor presskonfcrens på Gioza Yacht 
Club l okyo. 

- l;ram till den stora världsom
fatta.nde flnanskrJsen som bröt ut 
1991 hade vi såll cirka 180 nya bå
tar, varav en stor andel av vår störs
ta båt SRC 500. De sista åren före 
finanskrisen låg vä.r försäljning till 
Japan runt 100 Mkr per år. 

Har du ndgot riJd till nya sli/jare 
i mariribransd1en? 

- Var korrekt och se till att skapa 
ett förtroende hos kunden. Lyssna 
av kunden och inte mi.nst kundens 
familj så du vet vad de vill I a o h 
hur de kommer att använda sin båt. 
Det är svårt an börja siUJa innan du 
vet hur kunderna tänker och vad 
som pai;sa,r dem. Det kan hända att 
du har någon modell som passar 
dem b· ttre än den de ffirst ser på. 

- Pölj upp alla aff'arer bra. Del är 
en värdefull tl[lgång för en säljare 
all ha många nöjda kunder. Då sit
ter man med trumf nä.r de står .1 be
grepp au köpa nytt. En affär är räll 
genomförd när kunden kom_mer tl.ll
baka och köper Sin nästa bål av d.ig. 
LAHS-.AICE R,EDHN 

XPON RA DIN AFFA SID Jegrel iusi, 
REN BOTTEN UTAN GIFT - PÅ ALLT IFÖR SJÖN 2011 

VILL DU ... 

• Bli lllvald som eH av de mest lovande konceplen inom 

mil jöanpassade lösningar för att hå lla båtskrov rena? 

• Ställa ut ditt koncept gratis på NOf'dens största botmässa? 

• Bli bedömd av en jury bestående av betydelseFuUa 

kundgrupperingar inom bålbranschen? 

• Bli uppmärksammad på nätet och i media? 

VÄLKOMMEN! 

Ansök om att bli ett av lio konoepl i ulställningen 

Ren botten ulan gift pc Nordens .största batmäs.sa 

All t för Sjön, den 5-13 mars 20 11 i Stockholm. 

Läs mer och lämna din ansökan ffllQU den 
13 dei:ember 2010 på www.:jegrdM.~. 
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