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Sommeren er over os, og her på kontoret er vi så småt begyndt at sende folk på en velfortjent ferie. 

Husk at vi som altid holder åbent i hele ferieperioden, klar til at betjene jer kunder.

AARHUS SOM EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD 2017
Aarhus er i 2017 udnævnt til at være Europæisk Kulturhovedstad 
med temaet "Let's Rethink", der blandt andet handler om engagement, 
innovation og gentænkning. "Let´s Rethink" drejer sig i høj grad 
også om måden, man driver forretning samt skaber øget vækst 
og udvikling i enhver henseende. Aarhus 2017 er et besøg værd, 
og man kan se frem til en sommer med inspirerende kunst og kultur 
i verdensklasse. Vil du vide mere om de spændende events hen 
over sommeren? Besøg Aarhus 2017 for yderligere information
http://www.aarhus2017.dk/

AARHUS 2017 ÅBNER OP FOR ØGET SAMARBEJDE
I Aarhus er der tradition for at samarbejde virksomheder imellem 
og dermed drage nytte af hinandens viden og potentiale. Ifølge 
Forbes Magazine ligger Danmark på en sjetteplads over bedste 
lande at gøre forretning i. Bernstein A/S’ centrale beliggenhed i 
Aarhus giver mulighed for at samarbejde med brancherelevante 
virksomheder og sammen skabe tætte relationer, der kan åbne op for 
nye markeder og salg. Vi søger hele tiden nye og innovative tiltag, der 
kan øge kundernes kendskab til Bernstein og dets produkter. Derfor 
passer temaet for Aarhus 2017 godt til den måde Bernstein A/S 
forsøges drevet på.

DIREKTØRENS HJØRNE
Vi har haft et spændende forår med mange aktiviteter. Vi er i gang 
med forberedelserne til årets hi messe, der løber af stablen d. 3.-5. 
oktober i MCH Messecenter Herning. Vi glæder os til at løfte sløret 
for de spændende tiltag, vi har gjort, i forbindelse med hi messen, 
i næste nyhedsbrev.

Vi vil gerne ønske alle vores samarbejdspartnere en dejlig sommer, 
og vi ser frem til et travlt og spændende efterår.
Tak fordi I læste med.


