Hos Klokkerholm ser man frem til at fortsætte sin distribution af originale Bosal udstødninger til det danske og
nordiske marked. Virksomheden har 3.500 aktive varenumre og mere end 20.500 enheder på lager.
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Udstødningsgiganten, Bosal
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Det går stærkt mange steder i dag.
Autobranchen er ingen undtagelse. Ting
forandrer sig – og har også gjort det på det
danske eftermarked inden for udstødninger.
Hollandske Bosal, som ellers har været
markedsledende herhjemme i årtier sammen
med Walker, har f.eks. nu lukket for deres
aktiviteter i Danmark.

derfor hos Klokkerholm ikke nogen store
forandringer på vej i markedet. Tværtimod.
Alle dem, der sværger til Bosals høje,
originale kvalitet, vil fortsat kunne få det.
De vil også kunne få produkterne leveret
nemt og hurtigt, da Bosal er en del af
Klokkerholms overnight-leveringskoncept i
Danmark såvel som Sverige.

Flere mener, at denne beslutning fra
Bosals side vil påvirke markedet og hurtigt
skabe markante ændringer, men ifølge
den nordjyske producent og distributør af
karosseridele, Klokkerholm bliver det ikke
lige med det samme.

GROSSISTENS
FORLÆNGEDE ARM

BOSAL KAN FORTSAT
FÅS – NEMT OG HURTIGT
Faktum er nemlig, at Klokkerholm fortsat
har en temmelig stor lagerbeholdning af
udstødninger fra Bosal. “Vi ligger inde med
mere end 20.000 enheder, når vi også tæller
vores lager i Strängnäs i Sverige med. Dertil
kommer intet mindre end 3.500 forskellige
aktive varenumre”, siger Sales Manager
Nordic, Michael Nolsøe fra Klokkerholm.
I lyset af lagerbeholdningen ser man

Fremdrift har altid været en del af
Klokkerholms DNA – både når fokus har
været på udvikling af nye effektive systemer
eller egenproduktion af karrosseridele.
Og målet er det samme hver gang: At være
grossistens forlængede arm.
Michael Nolsøe forklarer: “Vi har været
på det her eftermarked i 50 år. Vi kender
udfordringerne. Vi kender folkene. Vi kender
præferencerne. Og vi er her for at sætte vores
kunder og samarbejdspartnere i centrum. Vi er
her, kort sagt, for at dække alle de behov, der
kan være. Det er vi overbevist om, at vi forsat
bidrager med i kraft af vores store lager af
Bosal udstødninger.”

