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Annonse

Hjemmesommer gir salgsboom: – Alle skal ha basseng

Hjemmeferie-sommer gir stor pågang hos norske bassengleverandører. – Dette blir nytt rekordår, sier daglig leder.
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Av Ola Alsberg

Publisert: 31. mai 2020 18:34

– Vi merker en stor økning i salget. Nå har vi 40 prosent mer salgsinntekter enn på samme tid i fjor. Vi merker interessen etter basseng har økt kra�ig, sier daglig leder

Tom Erik Lund i Bassengspesialisten i Moss.

Med reiserestriksjoner blir større deler av sommerferien tilbrakt i egen bolig.

– Driveren bak boomen er at folk belager seg på hjemmesommer. Så fort været blir fint får folk lyst på basseng, og i år må man dra på ferie i egen hage, sier Lund.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Interessen for badebasseng har skutt fart den siste tiden.

Siri Rydningen
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– Helt ekstremt
Hos konkurrenten Bassengutstyr AS merker daglig leder Daniel Pettersen det samme trykket.

– Nå har vi en omsetningsøkning på 70 prosent, sier han.

– Når coronaviruset og nedstengningene slo inn var det stille i en uke. Så tok det virkelig fart. Det er helt ekstremt. Alle skal ha basseng, sier Pettersen.

Begynner å tømmes
– Har man lyst på basseng i egen hage i sommer må man bestemme seg snart, oppfordrer Lund i Bassengspesialisten.

Daglig leder Daniel Pettersen i Bassengutstyr AS i Larvik sier «bassengboomen» kom kort tid etter coronaviruset fikk effekt. vis mer
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Han tror ikke lageret blir tomt med det første.

– Vi har tatt inn en god del på lager, men med så stor pågang blir det fort vanskelig for oss å levere og montere alle bestillingene, sier Lund.

LES OGSÅ

«Fulle» norske hoteller kan likevel ha plass: – Ring hotellene direkte

Konkurrenten Bassengutstyr frykter tomme varelagre.

– I budsjettklassen rundt 25.000 er flere modeller utsolgt. De billigste forsvinner først, men også blant de dyrere glassfibermodellene er det en stor salgsøkning. Vi har

hatt fokus på å ha mye på lager og levere ut raskt. Det er en fordel nå, sier Pettersen.

– I hele Europa er det vanskelig å få tak i basseng, sier han.

LES OGSÅ

Usikkert hvordan flytilbudet blir i sommer: – Vi tror og håper at mange vil ut å fly

Prisgitt valutakursen

Artikkelen fortsetter under annonsen
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Selv om salget har økt etter coronaviruset inntraff, har marginene blitt lavere.

– På samme tid som salgsvolumet har økt, har vi holdt prisene like, selv etter den norske kronen svekket seg kra�ig tidligere i vår. Valutakursene har stått nokså rolig i

mange år, men når det plutselig blir 25 prosent dyrere å kjøpe i euro merkes det godt, sier Lund.

LES PÅ E24+

Uken da kronen beveget seg 473 øre: Kollaps, brannsalg og krisetiltak

I midten av mars svekket kronen seg kra�ig mot både dollaren og euroen, etter både oljeprisen raste og samfunnet stengte ned. På det meste kostet en euro 12,66

kroner, mens dollaren toppet seg på 11,86, viser tall fra Infront.

– Svakere krone går på resultatet. Vi hadde tenkt å øke prisene når kronen svekket seg, men vi ser at det økte salgsvolumet henter inn igjen mye, sier Pettersen i

Bassengutstyr.

Etter «kronekollapsen» i mars har kronen hentet inn igjen mye av fallet. En euro kostet fredag 10,79 kroner, mens dollaren kostet 9,72 kroner. Det er fremdeles om lag ti

prosent mer enn ved inngangen av året.

LES OGSÅ

Tror kronestyrkingen kan ta pause

LES PÅ E24+

Pianisten Knut spiller på valuta: – En helt annen verden

– Blir nytt rekordår
Lund sier hjemmebasseng har blitt mer og mer populært.

– Vi har sett en markant økning siden «sydensommeren» for et par år siden, og i år blir det etter alt å dømme nytt rekordår, sier Lund.

– Vi har hatt omsetningsvekst i mange år, men dette året blir nok vanskelig å toppe, sier Pettersen.

– Populariteten og den økte sosiale aksepten for basseng kommer muligens av økt kjøpekra�. Flere har bedre råd, og prisen på basseng har ikke økt noe særlig de siste

årene. Dermed har basseng reelt sett blitt billigere, sier Lund.
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