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Vi kan se tilbage på en god Automatik 2016 messe i Brøndby Hallen, der var meget velbesøgt. Siden sidst har vi også
pr. 1/11-16 ansat en ny salgsingeniør, som vi blandt andet vil introducere jer for i dette nyhedsbrev.

Velkommen til Dennis Grønbek Bager
Vi glæder os til at samarbejde med Dennis, der har en solid
ingeniørmæssig baggrund og stor erfaring med salg af tekniske
komponenter til vores branche, blandt andet fra tidligere stillinger
hos PR Electronics og Omron. Desuden har han et stort kendskab til
maskinkonstruktion. Dennis’ opgave her hos Bernstein bliver at opsøge
nye og eksisterende kunder. Selv siger han: ”Jeg er glad for rollen som
både rådgiver og sælger, og jeg glæder mig til mit nye job hos Bernstein”
Man skal ikke være sammen med Dennis ret længe før man mærker,
at kemien passer. Dette sammen med hans tekniske ekspertise,
overbeviser os om, at det er den rigtige person, vi har fået til at styrke
vores salgsteam.

Tæt samarbejde med lokale leverandører til gavn for kunderne
Mange kunder, som har brug for at få bearbejdet monteringskasser,
råder ofte ikke selv over de rigtige maskiner, til at lave en professionel
bearbejdning, og må derfor finde en leverandør, der kan.
Vi tilbyder at påtage os denne opgave, og ikke kun bearbejdningen!
Sammen med kunden kan vi også finde en helt færdig løsning, hvor vi
leverer den bearbejdede monteringskasse med de komponenter, den skal
indeholde. Det er til stor fordel for vores kunder, der kan spare mange
processer og skære ned på antallet af leverandører, fordi de får leveret et
helt færdigt produkt.
Dette koncept er blevet en succes, ikke mindst på grund af Anna Ranks
forståelse for kundernes ønsker samt hendes evne til at samarbejde med
lokale underleverandører.
Ring til Anna på tlf. 38 41 34 02 og hør hvad vi kan gøre for jer.

Direktørens hjørne
Vi var til stede på Automatik 2016 i Brøndby for første gang i mange år.
Det var så stor en succes, at vi allerede har planlagt at udstille igen om
2 år! Tak til alle jer kunder, der kiggede forbi vores stand. Vi håber, at I
fik udbytte af de mange konferencer og udstillere, som var på messen.
Vi ser frem til at få Dennis G. Bager med på holdet som salgsingeniør og
er sikre på, at hans baggrund og erfaring vil komme såvel teamet som
alle vores kunder til gavn.
Tak fordi du læste med.

