Sjællandske n MANDAG 27. APRIL 2015

SEKTION 1

3

Direktør: Gæsterne skal tages alvorligt
HOLME-OLSTRUP: Jeg har fokuseret på at gøre parken så
skarp, som muligt.
Sådan siger 49-årige Niels
Feerup. Han er ny direktør
i BonBon-Land og har siden
sin ankomst i februar givet
forlystelsesparken ved Holme-Olstrup er kærlig overhaling. Bænke og rækværk
har fået maling, og træer
og buske er blevet beskåret.
Der er blevet ryddet op, og
parken har fået nye toiletter
og blomster i krukker.
Niels Feerup selv har været i søen for at fjerne affald
og flasker. For ham er det
nemlig vigtigt at gøre gæsterne glade.
- Vi skal tage vores gæster
mere alvorligt og lytte til,
hvad de siger. Hvis man tager gæsterne alvorligt, tager
de også os alvorligt, pointerer den administrerende direktør.

Velkommen til 23. sæson i BonBon-Land.

Det frie valg

Hankatten er også et sikkert hit hos mange, hvor det både går op og
ned og rundt på samme tid.

Niels Feerup er opvokset i
Nakskov, men bor i dag på
Frederiksberg sammen med
sin kæreste.
Han er en erfaren mand i
oplevelsesbranchen og har
blandt andet været ansat
som marketingdirektør i
Lalandia fra 2006 til 2011.
Han har også boet i Spanien
i tre år, hvor han har været

ANNONCE

ansat som direktør for Club
La Santa. Det seneste år har
Niels Feerup drevet selvstændig konsulentvirksomhed, hvor han blandt andet
har arbejdet med turismestrategi og forretningsudvikling.
Niels Feerup har på nuværende tidspunkt ingen
konkrete planer om nye forlystelser i BonBon-Land.
- Målet er at stabilisere
vores niveau, så vi kan begynde at vækste, inden vi
investerer i nye forlystelser.
Vi skal sørge for, at gæsterne får en god og fornøjelig
dag, pointerer Niels Feerup,
der udover vedligeholdelse
og opfriskning af parkens
udseende også har taget
fat i, hvad det er for noget
mad, spisestederne i BonBon-Land tilbyder.
- Man skal kunne få noget
til både den sunde og søde
tand. Jeg kalder det for »det
frie valg«, siger han.
than

»

Målet er at stabilisere vores niveau, så vi kan
begynde at vækste.
Niels Feerup, adm. direktør
BonBon-Land

49-årige Niels Feerup er ny direktør i BonBon-Land, som ejes af
Parques Reunidos, der driver 56 forlystelsesparker rundt om i verden.
Han vil have parken til at vækste, inden der investeres i lere nye forlystelser. I højsæsonen i juli måned er der omkring 400 ansatte i BonBon-Land, mens der er vinterperioden er 25.

Gør som Jette
Ring til AudioNova
i dag og bestil tid til en
gratis høretest.

Få testet din hørelse gratis.
Bestil tid nu i et hørecenter
nær dig.

Endelig kan
jeg høre
godt igen
Det blev en god oplevelse for Jette
Persson fra Frederiksværk, da hun
efter mange år endelig ﬁk de høreapparater, der kunne hjælpe hende.
”Jeg har gennem 15 år haft fem par høreapparater; både udleveret fra hospitalet og fra andre
private hørecentre. Men de havnede alle hurtigt
i skuffen. Jeg opgav simpelthen hver gang, fordi
apparaterne ikke hjalp mig”, fortæller Jette.
”Jeg ønskede at gøre noget ved mit høreproblem, for det gik jo ud over min livskvalitet. Jeg
havde svært ved at høre, hvad folk sagde til mig.
Det var f.eks. ikke muligt at tale i telefon med
min søn. Og så går man glip af godt samvær med
andre mennesker”, fortsætter Jette.
Det var en annonce, hvor AudioNova søgte
testpersoner, der gjorde udslaget for Jette. Hun

meldte sig som deltager, og ﬁk et par nye høreapparater gratis på prøve i 14 dage. Allerede på
vejen hjem i bilen vidste hun, at nu var det endelig lykkedes.
”Normalt kan jeg slet ikke holde ud at have
høreapparater på, når jeg kører bil, fordi det støjer for meget”, fortæller Jette. ”Men med de nye
apparater var der ingen problemer.”
Den rigtige rådgivning gjorde forskellen
”De nye høreapparater løste mit problem! Hos
AudioNova ﬁk jeg klar besked om, hvilke høreapparater, der passer til mit høretab”, siger Jette.
Og så er det rart, at AudioNova Hørecenter ligger
tæt på, hvor jeg bor.
Audiologisten er altid imødekommende, og
lytter og forstår mig. Her får jeg en personlig
behandling, og er ikke bare et nummer i rækken,
som jeg følte, at jeg var på hospitalet. Det er
vigtigt for Jette at dele sin gode oplevelse og på

Høretestdag
30. april

Ring 70 25 11 25
Vi har mere end 70 hørecentre over
hele landet. Find dit nærmeste på
www.audionova.dk

den måde hjælpe andre med høretab.
”Havde jeg vidst, at jeg havde et frit valg, og
at der ﬁndes så gode høreapparater, var jeg gået
til AudioNova meget før.”
”Jeg har fået livskvaliteten tilbage, og det har
min mand også – for han døjede jo lige så meget
med, at vi havde svært ved at tale sammen. I
dag kan jeg høre alt, hvad der bliver sagt – så nu
skal jeg bare lære at høre efter”, siger Jette med
et glimt i øjet.

www.audionova.dk

Ved du, at du kan vælge et
privat hørecenter, hvor:
• du springer de offentlige ventelister over
• du får personlig behandling, og der er god tid til dig
• du prøver høreapparaterne hjemme, før du beslutter dig
... du kan få nye høreapparater fra kr. 0,- (efter off. tilskud)

