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Succesfuld nordmand skal gøre det »skideskægt« at
være Bonbon-land
Mattis Willms øgede besøgstallet i den norske forlystelsespark Bø Sommarland med 52 pct. Nu skal han prøve at
gøre kunsten efter i underskudsramte Bonbon-land.
Erhverv 07.06.2016 kl. 11:45

HENRIK PHILIP HARE
Fra 1. juni er der kommet en ny mand i spidsen for Vildsvinet, Svend Svingarm og resten af forlystelserne i
Bonbon-land.
Den nye direktør hedder Mattis Willms og kommer fra en stilling som chef for den norske forlystelsespark Bø
Sommarland, der deler ejer med Bonbon-land i form af den spanske forlystelsesgruppe Pargues Reunidos.
I Bonbon-land står den nye direktør overfor noget af en udfordring. Den kendte forlystelsespark har nemlig givet
underskud på underskud lige siden 2007. Det seneste lød på godt 8 mio. kr.
Bundlinjen bløder i BonBon-land trods ﬂere gæster
I en pressemeddelelse fra Bonbon-land i forbindelse med skiftet har den nye direktør dog allerede løftet sløret for
første del af planen for en bedre forretning.
»Vi skal blot have en dejlig varm sommer, så er vi godt på vej,« udtaler han således.
Mattis Willms kommer dog også til at kigge andre steder hen end op på himlen. Han vil således arbejde med at
viderføre den afgående direktør Niels Feerups strategi om »øget fokus på kundeoplevelsen« videre.
Den strategi resulterede i fjor i et årsresultat, der trods underskuddet på 8 mio. kr. var en forbedring i forhold til
året før på 31 pct. Desuden voksede besøgstallet med 4 pct. til 385.000 besøgende.
En stigning på 4 pct. i besøgstallet kan virke som småting for den nye direktør. For selvom han kun stod i spidsen
for Bø Sommarland i tre år, formåede han fra 2012-2014 at levere en stigning i antallet af besøgende på hele 52
pct.
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Fjollede navne er ikke nok - dansk temapark på vej på børsen
Lige meget hvordan det går besøgstallet i parken, ser det dog ud til, at de i Bonbon-land kan se frem til, at
moderselskabet Pargues Reunidos vil blive børsnoteret i Madrid.
Den afgående direktør Niels Feerup har dog tidligere udtalt, at det ikke burde påvirke Bonbon-land direkte.
Niels Feerup nåede kun at sidde for bordenden i halvandet år. Han forlader dog ikke parken i unåde.
Direktørskiftet er nemlig kommet på plads, fordi Pargues Reunidos har tilbudt ham en post som direktør for to
nye forlystelsesparker i Vietnam.
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