Volvo-annons i USA:

Ju långsammare
de sätts ihop
iu långsammare
ramlar de isär
• • • Rubriken är tag-en från en
hels idesannons för Volvo i den
amerikanska tidning-en Life. Där
öve r har Volvo tydlig-en anlitat en
annonsbyrå som ka n sitt jobb ack, så välg-örande fri annonsering-en ä r från den svenska fyrkantig-a , präktig-a traktormentaliteten' Läs bara:
"Det tar lå ng- tid för en Volvo
att bli en Volvo. Karosseriet hålls
ihop av mer ä n 8 OOU svetsar.
Själva svetsjobbet tar två tim mar. Plus någ-ra minuters kontroll
- en man knackar på svets fog-arna med en hamm a re och mej sel.
Enkelt men effekt ivt.
Volvos karosseri är så välgjort
att det inte behövs mer än ett
halvt kilo spackel totalt i sa mtli g-a
fog-ar. Två timmars slipning tör
hand garanterar att det int.e blir
några råa yto r på karosseriet.

Sedan den blivit behandlad
ett fosfat bad och få tt rosts kvddet
piskat i sig- sprutas Volvon med
primer. Dä refter våtslipas den
och tvättas. Sedan få f den ett
lag-er g-rundfärg-, torrslipas och
sprutas sedan med tre lage r färg.
Totalt tillbringar varje Volvo 14
timmar i målarverkstaden .
~ästa moment en arme a\'
kvinnor gå r öve r varje Volvo med
handska r a\' mjuk tIaneII. (Kv in nor har et t mera kän slig-( handlag
än mä n.) Skulle de hitta något
som g-ått snett i lackerin g-en får
bilen börja om fr å n början .
• Det ta r nio timmar för en Volvo att krypa via linan till sin full ändning. Jämfört med bilfabriker
som gör 90 bilar' i timmen hå ller
vi snigelfa rt. men det är också
u ~es lutet att en jobbare skull e
skicka bilen vidare nerför' linan

uta n en del som ha n int e hade tid
att sä tta dit. Lyckas ha n int e med
en grej ha r ha n gott om tid att
försö ka igen.
Apropå jo bbart>. så finn s det
må nga på Volvo. Tvä rt emot ut vecklin gen s krot ade vi nyli gen en
sn a hh a ut omat mas kin oc h a nst ä llde en johba rt> som ka n gii ra
sa kt>r oc h tin g bä tt w
Volvo ä r e n av de få hiltill ve rka rn a i vä rld en som t a r krå ngel
oc h t id med a tt ha la nsera hjul och
däck tö r ha nd .
Vi ha r funni t att fr å nvaron av
jäkt förhindrar trasse l.
Dt>ssutom ta r det lå ng t id in -

na n
en
Volvo
skrot uppla get . .,

ha mn a r
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V i ha r inte översa tt a nnonse n
ordagra nt . där fiir att en d el typis kt a me rika ns ka uttrvck hl ir
konstiga på svens ka . Men vi ha r .
å t ergett a nde mt>nin gen och några
fakt is ka . in t ressa nt a upplysnin gar om hur det gå r t ill a tt gö ra en
Volvo.

sa

Kul kon s umentupplys ning i
a nnonst"orm tycker vi. Dä rfi ir \'ill t>
vi att också sve ns ka lä sa re s kull e
få del av upp gift erna.
Observe ra:
a nnon s.

Dett a ä r inte en

Kvalitet säljer. Volvo i USA har tagit fasta på det och producerat årets kanske bästa bilannons.
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