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Lunderskov, den 11. september 2015

Knaus Tabbert med stor succes på ”Caravan Salon Düsseldorf”
Med ordrebøgerne sprængfyldte, og med masser af ros og anderkendelse fra både kunder og fagfolk, er
folkene fra Knaus Tabbert vendt hjem til hovedsædet i tyske Jandelsbrunn, efter en fantastisk uge på
verdens største og mest betydningsfulde campingmesse: ”Caravan Salon Düsseldorf”.
Succes handler ikke kun om fyldte ordrebøger, men i høj grad også om anerkendelse.
”Det er utroligt vigtigt for os, at vi som team for skabt en stor ”VI” følelse, ikke kun internt, men også
hele vejen ud i vores europæiske forhandlernet. Det sammen med førsteklasses produkter, har banet
vejen for vores succes” lyder det fra Jandelsbrunn.
Caravan Salon satte i år en rekord i besøgstallet. I alt 202.000 mennesker gik igennem tælleapparaterne,
og man slog dermed den tidligere rekord på ca. 192.000. Knaus Tabbert satte også rekord. Her kom man
i år hjem med 1.192 ordrer, hvilket er en stigning på knap 17 % i forhold til sidste år. Fabrikken har meldt
ud at man på nuværende tidspunkt er knap 3.000 ordrer foran i forhold til sidste år, så der er ikke noget
at sige til at smilene er store i Niederbayern.
Herhjemme mærkes den stigende popularitet også. Specielt de nye Südwind Silver Selection er kommet
rigtig godt fra start i den nye 2016 sæson, og hos PB autocamper meldes der også om en voldsom
interesse efter Knaus og Weinsberg autocampere.
Fra Procamp i Lunderskov, som repræsenterer Knaus Tabbert i Danmark lyder det:
”Når baglandet er i orden, og det må vi sige at det er, så smitter det naturligvis positivt af. Ikke kun her,
men helt ud til vores forhandlere, og videre ud til kunderne”.
For yderlig info: Procamp ApS – Kim Godballe tlf.: 76314444
www.knaus.dk

www.weinsberg.dk

www.tabbert.dk
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