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Fra Holme-Olstrup til Ha Long Bay
FARVEL: Administrerende direktør Niels Feerup
har forladt BonBon-Land efter godt
et år til fordel for Ha
Long Bay i Vietnam.
Af Helle Hansen
HOLME-OLSTRUP/HA LONG
BAY: Efter blot en sæson i
BonBon-Land er direktør
Niels Feerup rejst til Vietnam, hvor han skal være
med til at opbygge en ny forlystelsespark.
- Jeg har været udviklingskonsulent i teamet, som opbygger den nye park, i nogle
måneder, og så ville ejerne
gerne gøre samarbejdet
mere permanent, siger den
50-årige Niels Feerup, som
bliver direktør for den nye
forlystelsespark i Ha Long
Bay øst for Vietnams hovedstad Hanoi, når den står
færdig næste år. Det er den
spanske
forlystelseskoncern Parques Reunidos, som
ejer både BonBon-Land og
den nye park i Vietnam.

Et klap på skulderen
- Det er et klap på skulderen, fordi ejerne synes, jeg
har gjort det godt i BonBon-Land, siger Niels Feerup på en ikke helt fantastisk forbindelse fra Vietnam.
Det lykkedes ham at nedbringe underskuddet fra
sæsonen 2014 til sæsonen

En visualisering af den Ocean Park, som er under opførelse i Vietnam og får den tidligere BonBon-mand
som administrerende direktør.

Niels Feerup nåede kun en sæson i BonBon-Land, inden han nu rykker videre i Parques Reunidos, den spanske forlystelseskoncern som
i 2007 købte parken i Holme-Olstrup af stifter Michael Spangsberg.
Foto: Esben Thoby
2015 - fra 11,4 mio. kroner
til 7,9 mio. kroner, hvorfra
man endda skal trække en
afskrivning på 3,4 mio. kroner på Fantasy World, som
lukkede med udgangen af
sæsonen 2015.

Samtidig steg besøgstallet
fra sæsonen 2014 til 2015 med
16.000 besøgende til 383.000.
- Det er en spændende udfordring, siger Niels Feerup
om arbejdet med at bygge
en ny forlystelsespark op.

At han skulle være stedets
kommende direktør kom på
plads i starten af april.
- Jeg synes, at det kunne
være spændende at prøve
at arbejde i Vietnam, siger
han, der søndag forlod Danmark, for mandag at lande i
Vietnam, hvor han nu bor.
Han har tidligere boet i
Spanien i tre år, da han var
direktør for Club La Santa,
har været marketingsdirektør i Lalandia og arbejdet
med forretningsudvikling
og turismestrategi i eget
konsulentfi rma.
Han startede i BonBon-Land 1. februar 2015 og
stoppede i mandags, så det

blev til godt et år men kun en
sæson i front for parken, der
i sin tid blev skabt af Michael
Spangsberg.

To parker
Rent faktisk er det to parker,
han er med til at skabe og
senere skal drive i Vietnam.
Budgettet er 250 millioner
euro, knap 1,9 milliard danske kroner.
Her er allerede fuld gang i
opførelsen af både vandparken og en temapark.
- Ha Long Bay ligger i et
Unesco heritage område.
Her er virkelig smukt, siger
den nu forhenværende BonBon-direktør. Byen har ca.

350.000 indbyggere og har
tidligere været mineområde, men alle miner er lukket
og stedet er ved at blive omdannet til et turistområde.
- Der sker allerede en masse ting her i området i forvejen, siger han om området
ved Halong bugten, betegnes som det mest populære turistmål i Vietnam af
blandt andre TripAdvisor.
Temaparken skal bygges op
omkring mytologien og historien på stedet, mens Ha
Long Ocean Park bliver noget med en meget lang svævebane, privat strand, en
masse vandforlystelser med
mere.

Ny direktør hentet i Norge
GODDAG: Den nye
direktør for BonBon-Land hedder
Mattis Wilmms og
er hentet internt i
Parques Reunidos.

Af Helle Hansen
HOLME-OLSTRUP/TELEMARKEN: Mens Niels Feerup netop er rejst til Vietnam, har
BonBon-Land fået en ny direktør fra Norge.
Mattis Willms hedder den
nye administrerende direktør, som mandag satte sig
stolen på kontoret på Gartnervej.

Forfremmet
Mattis Wilmms er 37 år og
kommer fra et job som direktør i Skandinaviens største
vandpark Bø Sommarland,
der også er en del af Parques
Reunidos efterhånden store
forlystelsesunivers.

I vandparken i Telemark i
det sydlige Norge, har han
formået at øget gæstetallet
med 52 procent fra 2012 til
2014.
Bø Sommerland er i høj grad
bygget omkring vandforlystelser og har derfor ikke
så lang en sæson som BonBon-Land. Her er kun åbent
noget af juni, hele juli og første halvdel af august. I 2015
nåede parken næsten samme besøgstal som året før til
trods for en rekordkold juli i
Norge, så Mattis Willms nye
job i Holme-Olstrup er også
en forfremmelse på grund af
gode resultater.

Bø og BonBon
- Bø Sommarland har
130.000-150.000
besøgende om året, oplyser Mattis
Willms. I 2015 havde BonBon-Land til sammenligning 383.000 besøgende.
Der er også flere helårsansatte i BonBon-Land, omkring de 20, mod kun seks i
Bø Sommarland og også lidt

flere sæsonansatte. Her er
cirka 300 i den norske park.
- Men begge steder handler
det om at skabe et sted, hvor
folk har lyst til at bruge noget tid og nogle penge, siger
Mattis Wilmms.

Mattis
Den nye direktør har en uddannelse indenfor turisme
og har tidligere arbejdet
med events, i hotelbranchen, ved DFDS i Norge og
med kundeservice i Royal
Caribbean Cruise Line.
- Jeg har også arbejdet med
børn og unge i SFOer, så jeg
kender både en del til kunderne i parken og til turisme, siger han, der har været
direktør for Bø Sommarland
i lidt over tre år. Han kommer fra Oslo men flyttede for
to år siden til Telemark for
at bo tættere på arbejdet.
- Jeg glæder mig rigtig meget til at være direktør for
BonBon-land, siger Mattis
Wilmms, som godt ved lidt
om, hvad han går ind til.

Han har faktisk været direktør i BonBon-Land før i
godt tre måneder i vinteren
2014/2015, da den daværende direktør Thomas Jellum
pludselig fik nyt job, og ejerne havde brug for en mand
på posten, mens de ledte efter Jellums afløser.

Spøgt i mit hoved
- Siden da har stedet spøgt
i mit hoved, siger Mattis
Wilmms, som for cirka to
uger siden fik beskeden
om, at han er den nye BonBon-direktør.
- Der er lidt praktiske ting
omkring flytningen, som
skal på plads, men jer er i
gang med at lede efter et sted
at bo i Næstved, siger han,
der bor på hotel her i starten.
I første omgang er det hans
plan at fortsætte Niels Feerups arbejde med at gøre
parken pænere ved at opgradere toiletter, plante blomster, male og feje - og så at få
lidt flere nordmænd til BonBon-Land.

37-årige Mattis Wilmms fra Oslo er ny administrerende direktør for
BonBon-Land og begyndte i forlystelsesparken mandag. Pressefoto

