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Rabben håpar på ny millionsesong

16.04.2014

Magne Heggøy håpar på ein god sesong

Rabben Feriesenter klarte ikkje ifjor å passera
millionen i omsetnad og dermed kopiera 2013.
Dei kom for seint igang. Men i år håpar leiinga at
det skjer igjen. I alle fall ligg det føre svært mange
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bestillingar, slik at hyttene er fulle i juni og juli og
juni er særleg lovande. Det er truleg både eit
resultat av den store opprustinga av anlegget og ei god
og effektiv marknadsføring.
Dagleg leiar Magne Heggøy håpar
på det når han no førebels er midt i påskeveka.
I dag er det lyden av hammarslag som ein kan høyra, men
Magne håpar og trur det er stille før stormen. Det kjem truleg mellom 20
og 30 bubilar i dag og imorgon samstundes som 7 av dei 19 hyttene
vert fylte. No tek opprustinga å nærme seg målet og det
gjer også servicebygget i to høgder. Det vil bli klart utvendig
til sommarferien.
I fyrste omgang er Heggøy glad for at
elanlegget er rusta opp og har fått naudsynt kapasitet.
I fjorårspåska var det store problem fordi inntaket ikkje
heldt men no er ei eigen linje klar.
Utan fiskande tyskarar hadde det ikkje gått så bra for
Rabben. Heggøy fortel at veteranen Siggi Klemm frå
Bayern framleis er ein trufast marknadsførar, men dei
siste 4 åra har eit Berlinfirma betydd mykje. Det er
Kienitz & Noelte, som imponerar med ein vakker og
faktaspekka katalog. Her vantar det ikkje rosande omtale
av produktet og firmaet står no for 30-40 prosent av
omsetnaden.
Men det er ikkje berre tyskarar som kjem og som allereie
har bestilt plass - det har også norske fjellfolk og Heggøy
har og inne bestiling på bryllup!
Tekst, foto og nett: Ola Matti Mathisen
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Tyskarane er flinke til å marknadsføra Rabben
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