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Tumbos framgångsmodell gör dem
till Hobby-etta i Sverige – igen!
Sveriges främsta Hobby-återförsäljare heter Tumbo Husvagnar &
Husbilar i Kvicksund. Igen! För sjätte året i rad är det Tumbo som hamnar
överst på prispallen.
– Vi har valt att satsa enbart på Hobby som vårt husvagnsmärke.
Det är en av förklaringarna till våra stora framgångar, säger
Cecilia Östling, marknadsansvarig på Tumbo Husvagnar & Husbilar.
Modellåret 2017 blev ännu ett framgångsrikt år för Hobby som är det mest
sålda varumärket i Europa.
– Nyckeln till våra framgångar är kombinationen bra vagnar och duktiga
återförsäljare. Sedan fyra år tillbaka arbetar vi med ÅF-konceptet Auktoriserad
svensk Hobbyåterförsäljare för att säkerställa kunskap, service och tillgänglighet för våra kunder, berättar Mats Svensson, VD för Hobby Caravan.
Sveriges främsta Hobby-återförsäljare är för sjätte året i rad Tumbo
Husvagnar & Husbilar, strategiskt beläget i Kvicksund, mitt i Mälardalen. Tumbo
har utvecklats till en av branschens största återförsäljare och invigde förra året
en ny toppmodern anläggning med försäljning, butik, service och verkstad.
Många återförsäljare erbjuder flera varumärken, men när det gäller
husvagnar har ni valt att satsa enbart på Hobby. Varför?
– Därför att Hobby har ett komplett erbjudande med ett utbud av modeller
och utrustning som i stort sett passar alla. För oss som återförsäljare är det
självklart en fördel att kunna koncentrera oss på ett varumärke. Vi blir riktigt,
riktigt bra på det. Vi är övertygade om att det är en förklaring till att vi också
säljer mest av alla i Sverige, förklarar Cecilia Östling.
Ni invigde er nya anläggning förra året. Hur har det varit?
– Vi har haft ett väldigt bra år. Vi har ökat antalet besök, kunder och inte minst
försäljning. Efterfrågan har varit väldigt stark och vi har haft i stort sett slutsålt
av begagnade vagnar. Vår bedömning är att vi har ett riktigt bra 2018 att se
fram emot.
För mer information, kontakta:
Mats Svensson, Hobby Caravan, 0708-17 48 20
Cecilia Östling, Tumbo Husvagnar & Husbilar, 0708-34 73 66

Hobby Caravan i småländska Tenhult är generalagent för Sveriges och Europas mest sålda husvagn – Hobby.
I Tenhult finns administration, centrallager, tillbehörsbutik, verkstad samt försäljning till konsument. Hobby
Caravan är också generalagent för Elnagh husbilar. Hobby är världens största tillverkare av husvagnar och
har sin fabrik i Fockbeck, Tyskland. Företaget grundades 1967.

Sveriges bästa Hobby-återförsäljare heter
Tumbo Husvagnar & husbilar – i år igen!
Mats Svensson (t.h.) VD för Hobby Sverige
gratulerade familjen Östling – Linnea, Cecilia och
Jan – till framgångarna i samband med Elmia
Husvagn Husbil som öppnade idag.

