Nord Star -veneiden edustus Ruotsiin ja Tanskaan

Nylund´s Boathouse Oy
laajentaa Pohjoismaihin
Vain muutamassa vuodessa Suomen venealan
johtaviin toimijoihin nousseen Nylund´s
Boathouse Oy:n kasvu jatkuu vahvana.
Raaseporin Pohjankurussa vuodesta 2016
toiminut perheyritys on ostanut Tukholman
Saltsjöbadenissa sijaitsevan Östersjö Båt Ab
-nimisen yhtiön.
teksti Juhani Nurmi
kuvat Nylund’s Boathouse
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ylund´s Boathouse Oy laajentaa toimintaansa Ruotsiin
ja Tanskaan. Yritys on ostanut
Nord Star-veneiden ruotsalaisen jälleenmyyjän ja saa suomalaismerkin Ruotsin edustuksen. Nylund´s Boathouse saa samalla yksinoikeuden Nord
Star -veneiden myyntiin Tanskassa.
Valtava panostus Ruotsiin
”Ruotsin venemarkkinat ovat peräti neljä kertaa suuremmat kuin Suomessa, ja
länsinaapurissa on jo ennestään parisataa
Nord Star -asiakasta, joten tämä yrityskauppa avaa meille loistavia näkymiä. Oma
myyjämme Mikael Huldin tulee vastaamaan Ruotsin toiminnoista ja avaamme
myös sivuliikkeen länsirannikolle”, toimitusjohtaja Michael Nylund kertoo.
Yrityksen laajentaminen kävi suunniteltua nopeammin. Ajatuksena oli viiden
vuoden aikajänne, mutta tilaisuuteen tartuttiin sellaisen heti ilmaantuessa. ”Tämä
on meille valtava panostus, jolla saamme
venevalikoimamme aivan Tukholman huippupaikoille, taloudesta ja markkinoinnista
vastaava Ann-Sofie Nylund jatkaa.
Yhtiöllä on jo entuudestaan oma venevälittäjä Tallinnassa, josta käsin hoidetaan
myyntiä Baltian maissa. Veneitä on myyty
Suomen lisäksi Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Saksaan, Viroon ja Liettuaan.

Vahvaa kasvua
Nylund´s Boathouse aloitti Nord Star -veneiden myynnin Suomessa vuoden 2018
elokuussa. Yhtiö myy ja välittää uusia ja
käytettyjä moottoriveneitä ja tarjoaa lisäksi
veneiden huolto- ja telakkapalveluja.
Nuori perheyritys on kasvanut voimakkaasti ensimmäiset vuodet ja kasvu jatkuu
vahvana. Yritys työllistää nykyään jo 20
henkilöä. Alkuvuodesta 2019 palkattiin 3
uutta myyjää. Myynnistä vastaavat Michael Nylund, Jari Björkqvist, Johan Berg ja
Mikael Huldin.
Nylund´s Boathouse osti kesällä 2018
Skuru Marinen liiketoiminnan, johon
kuuluvat veneiden huolto-, asennus- ja
telakkapalvelut. Huoltotoimintojen käynnistäminen tulee ajankohtaiseksi jossain
vaiheessa myös Ruotsissa.
”Ensimmäisen toimintavuotemme liikevaihto oli lähes kuusi miljoonaa euroa,
kun olimme budjetoineet 1,5 miljoonaan
euroon. Viime vuonna se oli jo 10 miljoonaa ja Ruotsin myötä odotamme liikevaihdon nousevan yli 20 miljoonan euron
parin vuoden aikana”, Ann-Sofie Nylund
sanoo.
Ruotsiin on mennyt tähän saakka lähinnä yli 30-jalkaisia käytettyjä veneitä,
Baltiassa taas pienemmät tekevät hyvin
kauppansa. Myytyjen veneiden keskihinta
on ollut 140 000 euron paikkeilla. Huolto-

toimintojen kysyntä on kasvanut jatkuvasti.
”Jatkamme myynti edellä ja laadukkaalla kokonaispalvelulla, josta meidät tunnetaan”, toimitusjohtaja Nylund kiteyttää. •

Moottoriveneitä myyvän ja välittävän
Nylund´s Boathouse Oy:n perustajat ja
omistajat ovat Michael Nylund ja AnnSofie Nylund. Pohjankurun satamassa
toimiva yritys tarjoaa kaikki venepalvelut
vaativalle veneilijälle. Yrityksellä on Nord
Star-edustus Suomessa, Ruotsissa ja
Tanskassa. Palveluvalikoimaan kuuluu
moottori- ja purjeveneiden huolto ja säilytys. Nylund´s Boathouse palkittiin vuoden
raaseporilaisyrityksenä vuonna 2018.

Lisätiedot:
Michael Nylund

michael@nylundsboathouse.com
www.nylundsboathouse.com
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