
Proffs på jobbet

Peter säljer med ödmjukhet och passion 
Välkommen till Ford Norrköping, som är en del av Bilkvar-
teret. Peter Bodingh är en av teamets säljare och han är mån 
om du ska göra en bra affär.
   – Att köpa bil är en av de största affärerna du gör i livet, säger Peter. Då     
gäller det att jag som säljare är ödmjuk och verkligen sätter mig in i kun-
dens behov. 

   Passionen för att sälja har Peter med sig från en lång karriär som säljare. 
Intresset väcktes när han jobbade som golfinstruktör.

   – Det finns likheter med sättet du engagerar dig i kunden. Jag plockade 
med mig mycket erfarenheter från den tiden i mitt nuvarande yrke.

   Peter är en tävlingsmänniska och tävlade alpint långt innan han blev      
golfinstruktör och senare säljare.

   – Det tror jag också är en egenskap som gör mig till en bra säljare. Du mås-
te vara driven, samtidigt som din vilja att sälja inte får medföra att kunden    
köper något den inte behöver. 

Starka varumärken

   Peter började på Bilkvarteret och Ford i Norrköping nu i mars. Han trivs 
väldigt bra och är imponerad över vilken styrka som finns i varumärket 
Ford.

   – Vi håller på att bygga upp verksamheten här i Norrköping och inom kort 
här framöver byter vi lokal till en bilhall här mittemot. Då blir det mycket 
större och ännu bättre!

   Peter är väldigt glad att få arbete med så starka varumärken som Ford kan 
erbjuda.

   – Det hetaste just nu är nya Ford Focus. Vi har precis fått hem den för vis-
ning och alla är välkomna att provköra den. Det är nya linjer även om du 
känner igen karaktären. Vi har många kunder som kör äldre Ford Focus 
här i Norrköping. Nu har de all anledning att komma hit och byta upp sig!

Friluftsliv på fritiden

   Ledig tid tillbringar Peter helst med familjen i Nyköping där de bor. 

   – Vi har båt och har tillbringat en fantastisk sommar ute i skärgården.      
Vintertid så åker vi till vårt fritidshus i Idre. Där har vi längdskidåkningsspå-
ret precis utanför husknuten, så det blir mycket skidåkning förstås. 

   Golf då?

   – Haha, nja om man har jobbat som golfinstruktör, så länge som jag har, då 
blir det inte av att spela golf längre. Men vi får väl se i framtiden om suget 
kommer tillbaka, avslutar Peter.

I mars började Peter som säljansvarig på Ford Norrköping och stortrivs.

Kom och provkör helt nya Ford Focus hälsar Peter Bodingh på Ford i Norrköping.


