Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet,
kan du framelde dig her.
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ÅBENT HELE SOMMEREN

Vi ønsker alle vores samarbejdspartnere en god sommer

Sommeren står for døren og vi kan så småt
mærke ferieforventningen boble sødt i maveregionen.
Inden I lukker skodderne helt ned vil Bernstein
teamet derfor benytte lejligheden til at ønske alle

samarbejdspartnere og forretningsforbindelser en
forrygende, afslappende og solrig sommer.
Vi håber, at I vil nyde ferien og vende stærkt tilbage i
august.

Nyhed: Sensorer
Det er vigtigt at store motorer og generatorer kører optimalt. Derfor spiller sensorer en væsentlig rolle, da de måler og
registrerer væsketilstand, tryk og temperaturer.
Vi er derfor glade for at kunne introducere en vifte af elektromekaniske, mekaniske og elektroniske sensorer fra
en europæisk leverandør, der producerer kundetilpassede løsninger til blandt andet diesel/olietanke, generatorer,
industri-, marine- og landbrugssektoren.
Vertikalmonterede niveausensorer anvendes til måling af væskebeholdningen i applikationer på generatorer og diesel/
benzintanke. Til eksempelvis registrering af olie eller kølervæske findes en række niveau switche.
Er I interesserede i at vide mere og få uddybende information om produkterne, er I velkomne til at kontakte Jens Peter
Bendixen eller John Drachmann.

Vi stiller skarpt på: Kabelmontering
Hos Bernstein har vi vores egen in-house produktion af kabelmontering. Ud fra kundeønsker og krav finder vi den
optimale løsning. Bernstein står for logistikken af alle dele samt produktion således, at kunden står med et færdigt
produkt klar til brug.
Ring og hør nærmere om hvordan I kan gøre brug af vores ekspertise til at få en løsning, der opfylder jeres behov.

Direktørens hjørne: Vi har rygende travlt
Forsommeren har været mild og solrig og energidepoterne er fyldt til bristepunktet. Sommermånederne er for mange
i industrien typisk en stille periode. Sådan er det ikke hos Bernstein - heller ikke i år. Vi har rygende travlt. Både med
at servicere kunder og udvikle vores produktsortiment. Vi føler at vi pt. rider på en produktiv bølge, der har genereret
flere nye kunder og en fyldt ordrebog. Det er vi glade og taknemmelige for.
Vi har fået godkendt vores årsregnskab. Igen for 5. år i træk, var resultatet langt bedre end forventet. Det er der især
én grund til, og det er jer, kære samarbejdspartnere. Jeres tillid til vores kompetencer resulterer i øget ordretilgang,
og det gør os til en sund forretning. Det forsøger vi at leve op til hver eneste dag. Vi vil bruge overskuddet til at udvide
personalegruppen, videreudvikle vores medarbejderes kompetencer samt produktsortimentet, så vi bliver endnu bedre
sparringspartnere.
Husk, at vi ikke holder ferielukket, så vi er klar med ordreblokken og sender varer i hele ferieperioden.

Tak fordi du læste med
Efter ferien er vi tilbage i din inbox med flere fortællinger fra vores verden. I mellemtiden er du altid velkommen til at
kontakte Jens Peter Bendixen på jpb@bernstein.dk med ris, ros eller kommentarer til vores nyhedsbrev.

