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Isny, oktober 2020 

Dethleffs har vunnet «Fairness»-prisen for fjerde gang på rad  

Den tyske «Fairness»-prisen går til Isny også i 2020 – Det tradisjonsrike 

foretaket vinner sammenlagt i klassen for bobilprodusenter – Initiativ fra den 

tyske nyhetskanalen ntv og det tyske instituttet for servicekvalitet 

Også i år har det tyske instituttet for servicekvalitet og nyhetskanalen ntv kåret 

vinnere av den tyske «Fairness»-prisen 2020 blant foretak i ulike kategorier. 

Bobil- og campingvognprodusenten Dethleffs har fått prisen for fjerde gang på 

rad takket være sammenlagtseieren i klassen for bobilprodusenter. «Vi er 

overveldet over hvor godt vi har lyktes», sier en glad Robert Bielesch, leder for 

selskapskommunikasjon hos Dethleffs om den nye utmerkelsen. «Dette året har 

nok vært en stor utfordring for flere en oss. Men vi har gjort alt vi kunne for 

fortsatt å være tilgjengelige, transparente og en pålitelig parter for kundene 

våre. Derfor har vi satt fart i digitaliseringen slik at vi kan hjelpe, veilede og 

informere kunder og interessenter på ulike måter og være til stede for dem», 

forteller Bielesch om de siste månedene. «Vi er stolte over at det har gitt oss 

sammenlagtseieren. Det betyr at vi kan kalle oss det mest reale foretaket i 

bransjen, og at vi har satset riktig innen servicefeltet.»  

Foretaket reagerte med en gang pandemien festet grepet, og omorganiserte 

servicevirksomheten slik at det fortsatt var mulig å arbeide med rådgivning. «For 

noen uker siden lanserte vi en enkel å praktisk metode for å gi interessenter og 

kunder råd online. Vi svarer på alle spørsmål via videosamtaler, og kan til og med 

veilede kundene i bruk av kjøretøyet. Det går også enkelt og greit å presentere 

nyhetene i utstillingssenteret vårt live», forklarer Stefan Schädler, leder for 

kundehåndtering. Forhandlerne har også tilpasset seg den nye situasjonen svært 
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raskt. De har innført hygienetiltak som gjør det til en trygg og avslappet 

opplevelse når kundene møter opp for å få individuell rådgivning.  

Dethleffs har besluttet ikke å delta på messer og store arrangementer inntil 

videre. Men også her tilbyr Dethleffs en reserveløsning, forklarer Robert 

Bielesch: «For at kundene våre likevel skal bli kjent med de nye kjøretøyene våre 

uten å forlate huset, har vi for første gang laget et digitalt nyhetsshow. Der kan 

man bevege seg rundt som på en vanlig messe, men istedenfor å gå til fots 

bruker deltakerne nettbrett eller PC, og de kan oppdage nyhetene våre i ro og 

mak, både innvendig og utvendig. I tillegg får kunden tilleggsinformasjon om 

hvert enkelt kjøretøy – akkurat som på en vanlig messe eller utstilling.» I 2021 

feirer Dethleffs at det er 90 år siden pioneren Arist Dethleffs oppfant 

campingvognen, og foretaket har satt seg store mål for året. Med 

jubileumsmodeller og Edition-modeller samt et enda større servicetilbud 

kommer bobil- og campingvognprodusenten ikke til å hvile på laurbærene året 

som kommer. 

Den tyske «Fairness»-prisen  

«Fairness»-prisen deles ut på grunnlag av en omfattende spørreundersøkelse 

blant tyske forbrukere. Det tyske instituttet for servicekvalitet (DISQ) har samlet 

inn over 55 000 kundestemmer fordelt på 792 foretak. Forbrukerne har vurdert 

hvor realt disse foretakene opptrer overfor kundene. Er det god valuta for 

pengene? Gir tilbyderen oversiktlig informasjon om produktegenskaper, 

avtaletjenester og priser? Kan man stole på foretaket – både når det gjelder 

hvor pålitelige selve produktene og tjenestene er, og når det gjelder reaksjoner 

ved problemer og reklamasjoner? I 57 kategorier premieres de to til tre 

foretakene som forbrukerne oppfatter som mest reale. Akkurat som de siste tre 

årene fikk Dethleffs førsteplassen og ble sammenlagtvinner i kategorien for 

bobilprodusenter som hadde ti deltakere.  
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Om Dethleffs 

«Ikke uten familien!» Det bestemte Arist Dethleffs seg for i 1931. Han var fabrikant av skistaver 

og pisker og konstruerte Tysklands første «Wohnauto» (bobil) fordi han ville ha med seg familien 

på de lange forretningsreisene sine. Ordet «fritid» var det ikke mange som kjente til, og 

familieferie var et privilegium forbeholdt de få. Kort sagt var turistindustrien i sin spede 

barndom. Oppfinnelsen av Dethleffs campingvogn var startskuddet for en ny æra. Ikke minst for 

foretaket selv, som på et punkt gikk helt over til å produsere campingvogner og senere også 

bobiler.  

Grunnleggeren Arist Dethleffs pionerånd preger foretaket den dag i dag. Den viser seg i 

kontinuerlig videreutvikling av de ulike seriene, i utallige nyvinninger og naturligvis også i det 

som hele camping-historien handler om, nemlig familien.Fra første stund har foretaket vært tett 

knyttet til stedet Isny i det tyske Allgäu. Med den familievennlige innstillingen har foretaket 

nøyaktig det samme utgangspunktet som da det begynte å produsere campingvogner.  

I Isny utvikles og produseres det også campervans og bybobiler for merkene Pössl og Crosscamp 

i tillegg til bobiler og campingvogner for Dethleffs. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et heleid datterselskap av Thor Industries, verdensledende produsent av 

fritidskjøretøyer med over 22 000 ansatte. Erwin Hymer Group omfatter produsenter av bobiler 

og campingvogner, tilbehørsspesialister og leie- og finansieringstjenester. I Erwin Hymer Group 

inngår bobil- og campingvognmerkene Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, 

Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight og Xplore, 

bobilutleierne McRent, og rent easy, understellsspesialisten Goldschmitt, tilbehørsspesialisten 

Movera samt reiseportalen freeontour. Du finner mer informasjon på 

www.erwinhymergroup.com. 

 


