Tinglev, den 29. marts 2017
Pressemeddelelse:

Vækstvirksomhed må ændre navn for at fortsætte
væksten
”Synnejysk HøreCenter” bliver til ”Din Mobile Hørelse” for at tiltrække kunder overalt i landet.
Behovet for høreprøver i hjemmet og på arbejdspladsen er stigende.
For at fastholde og udbygge den vækst, der på blot tre år har sikret Synnejysk HøreCenter i Tinglev
en position som landets største mobile hørespecialist, ændrer selskabet nu navn til Din Mobile
Hørelse og sender dermed et signal til omverden om, at det er en landsdækkende virksomhed.
-Vi bor i Midtjylland, men I hører jo hjemme i Sønderjylland. Kommer I så helt op til os? Det
spørgsmål får vi næsten hver eneste dag, og naturligvis kommer vi også nord for Kongeåen. Mange
ønsker at handle lokalt, og i vores situation har det vist sig, at en geografisk betegnelse i navnet er
blevet en hæmsko. Derfor må vi ændre navnet, hvis vi ønsker at fortsætte den vækst, vi er inde i,
siger grundlæggeren af Synnejysk HøreCenter, Akademi Audiologist, Ragner Häbel.
Ragner Häbel, der kommer fra Nørre Uttrup ved Nørresundby, etablerede for tre år siden – sammen
med sin hustru Lone - Synnejysk HøreCenter med hovedkontor i Tinglev. Selskabet beskæftiger i
dag fem medarbejdere og venter indenfor de næste par år at fordoble antallet af medarbejdere, så
man fysisk er repræsenteret i alle landsdele.
Positionen som landets største mobile hørespecialist er sket ved organisk vækst, overtagelse af
lokale hørecentre og gennem en samarbejdsaftale med en af landets største audiologiske
forretningskæder. For kæden udfører Din Mobile Hørelse alle de høretest, som ønskes gennemført i
hjemmet i stedet for i en fysisk forretning.
-Det handler om service og professionel rådgivning. Vi kommer, når det passer kunderne og ikke,
hvornår forretningerne har åbent. Flere og flere vælger at få foretaget en høretest i hjemmet eller på
arbejdspladsen. Så er de ikke afhængige af offentlige transportmidler eller skal tage fri fra arbejde.
Vi lever i en tid, hvor det er vigtigt at få uvildig rådgivning og imødekomme forbrugernes ønsker
og forventninger. Se blot på antallet af husstande, der får leveret dagligvarer som frugt, grønt og
fisk lige til døren. Man har også mobile frisører og fodplejere.
Inden Ragner Häbel gennemførte uddannelsen som akademi audiologist, beklædte han flere ledende
poster i service- og detailhandlen i Nordjylland.

