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Internationalt salgsmøde 

Midt i maj var vi vært for det årlige internationale salgsmøde for alle 
Bernsteins datterselskaber. Temaet var: ”Vi sætter sejl for fremtiden,” og 
dette maritime islæt passede godt med hele programmet, og at mødet 
blev afholdt i SalonSalon i Kalø Bådehavn.

Hvad gør man, når man gerne vil give et traditionelt møde et twist? 
Kaster deltagerne ud i helt anderledes aktiviteter! Søren Tønder fra 
DKsejlsport stod for teambuilding på havet, hvor 2 hold skulle kæmpe 
mod hinanden i matchrace. Det var en god øvelse i at samarbejde og 
dele viden. En anden udfordring deltagerne blev stillet overfor, var da 
de selv skulle tilberede krabbesuppe over bål på Tunø. Hele holdet var 
blevet sejlet til øen af Aarhus SeaRangers, mens de undervejs fik fortalt 
historie om Aarhusbugten og vikingerne.

Alle deltagere var meget begejstrede for de noget anderledes indslag, 
end de ellers er vant til på de internationale salgsmøder, og rejste hjem 
med en del inspiration i baggagen.

Vi har haft et spændende forår med mange aktiviteter og nye tiltag. Blandt andet har nogle af vores 
kunder inviteret os til at deltage i spændende projekter, hvilket vi er rigtig glade for. Vi har også 
arbejdet bevidst på at blive mere synlige på de sociale medier. Nu nærmer sommerferien sig, men 
som altid holder vi åbent i hele ferieperioden klar til at betjene jer kunder.

Sikker drift ved små strømme 

Vi er stolte af at kunne lancere en ny serie endestop, IN62 og IN65, der 
er opbygget i henhold til DIN EN 50047. Endestoppene fås med en bred 
vifte af forskellige typer kontaktsæt samt aktuatorer, og kan anvendes i 
stort set alle industrielle applikationer. Unikt for den nye serie endestop 
er, at de som standard er lavet til sikker drift allerede ved små strømme  
(1 mA ved 5V). Se den spændende video på vores hjemmeside  
www.bernstein.dk

Direktørens hjørne

Som allerede nævnt var vi i år vært for det internationale salgsmøde. Det 
var en unik mulighed for at vise vores udenlandske kollegaer en lille del 
af Danmark. Jeg er både glad og stolt af, hvordan hele mødet forløb.

Vores nye Facebook side er et af vores seneste tiltag for at være tæt på 
vores kunder, og vise små historier fra vores hverdag. 

Nu nærmer sommerferietiden sig med hastige skridt, og selv om 
medarbejderne skal på en velfortjent ferie, betyder det ikke, at vi lukker. 
Som altid har vi åbent hele ferieperioden og står klar til at hjælpe og 
assistere vores kunder.

Til september skal vi på messe i Brøndby, og planlægningen heraf er 
allerede i fuld gang.

Rigtig god sommer og tak fordi du læste med!

https://www.facebook.com/BernsteinAS/posts/507545009430508
https://issuu.com/bernstein_dk/docs/position_switches_in62-in65-i81_700
http://www.bernstein.dk/
https://lnkd.in/ddAP_YF

