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NÖJDA KUNDER: Signalerna är positiva men Lennart Ljungström är fortfarande inte nöjd

Volkswagen laddar för elbilar i Hammarby Sjöstad
NYHET Lennart Ljungström brinner för att skapa nöjda kunder. På ett år har han som platschef på Volkswagen
Hammarby Sjöstad prioriterat arbetet med att skapa nöjda kunder. Framför allt annat. Signalerna är positiva men Lennart
Ljungström är fortfarande inte nöjd.

Volkswagen HammarbySjöstad är Sveriges största Volkswagen-konceptanläggningmed ett stort modellprogram.I dagsläget
arbetaröver sjuttio personer häri Hammarby Sjöstad medallt ifrån försäljning tillreparation och service.Den sjunde septemberi år
var det nyinvigningav anläggningen, som renoveratsenligt Volkswagenskoncept på bilhall.Denna gång var det kunderna och deras
familjer som bjudits in och stod i centrum.

– Det var fullt hus. Vi hade helt fokus på kunden och fullbemanning av personalen. Kundernas barn svärmade till Tor Svaes
senaste skapelse en komplett Volkswagen verkstad i miniatyr inne i bilsalongen. (Redsnot: Tor Svae har bland annat skapat
Junibacken i Stockholm). Tor ligger även bakom Girafferna som tidigare prydde Hammarby hamnen.

Hur kommer man då egentligen på att skapa en lekhörna av en verkstad i miniatyr?
– Det är vår säljledaren Martin Forsslund som varit en extra drivande kraft till barnhörnan. Den är unik av sitt slag då
man byggt upp den helt på fri hand. Tor Svae har tillsammans med oss letat och hittat kuriosa som nu finns i verkstaden.
För Lennart Ljungström och Volkswagen är det viktigt att bli den ledande biltillverkaren.Då handlar det inte bara om storlek utan
ledarskap inom utveckling,kvalitet och kundnöjdhet.Vi är redan störst på transportbilsmarknaden i Sverige och klar tvåa på
personbilar. Men på sikt så jobbar vi mot att ta ytterligare steg,berättar Lennart Ljungström.

– Det som utmärker oss på Volkswagen ärvårt breda utbud och vår service. Våra säljare arbetar med att matcha kundensbehov,
önskemål och budget. Vi har ett brett sortiment och ett brett modellprogram som passar alla. Här finns allt ifrån den
minsta,billigaste bilen till de något dyrare och större modellerna. Inom kort lanserar vi elbilen e-up! här i Hammarby Sjöstad. Den
nya modellen e-up! med eldrift och fyra sätentar Volkswagen insteget till ett nytt, innovativt bilkoncept. Det handlar om en bil för
vardagsbruk i stadstrafik, samtidigt som den är idealisk förpendling eller som en innovativ andrabil. Den klarar sträckor på upp
till 16 mil och kan laddas upp till 80 procent av sin kapacitet på så kort tidsom 30 minuter, via ett vanligt vägguttag.
– Vi kommer även installera en snabbladdningsstation för elbilar här i Hammarby Sjöstad. Främst kommer stationen vara en
service till våra kunder men även Sjöstadsbor kommer kunna använda den, avslutar Lennart Ljungström med.
Är det något du tycker jag glömt ta upp?
– Ja, visst ja. På andra våningen säljer vi begagnade bilar. Det är nästintill nya bilar som vi lämnar garanti på. Vi kommer även
inom snarframtid vara ensamma om att kunna erbjuda serviceavtal för våra begagnade bilar.

Tidigare artikel vi skrivit. Läser du här
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