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Det vil glæde os at se dig på hi 15

Vi ser frem til at byde dig velkommen på vores stand, hvor du vil kunne møde 
hele holdet bag Bernstein. Også i år har vi mange spændende produkter at vise 
frem. Nogle af dem har fået status som hi MARKS, der er en klassificering af de 
udstillendes nyheder med stjerner, afhængig af innovationshøjden. Kom og se dem 
alle og få en god snak med os.

Du kan se alle hi MARKS her:

Klik her

Mød os på stand 5872 i Hal G

Vi ser frem til at se dig til en god dag i Herning.

Snart lukkes dørene op for Skandinaviens førende industrimesse med tusindvis af udstillere, 
konferencer og events, der vil inspirere, motivere og øge fokus på fremtidens teknologier og 
udvikling. Det er er en mulighed for på ét sted at få et indblik i, hvad der sker i industrien og også 
tilegne sig ny viden og skabe relationer.

Husk vores konkurrence 

I år trækker vi hver dag lod om et Weber bålsted til at skabe ekstra hygge og 
stemning hjemme på terrassen. Det eneste du skal gøre er, at møde op på vores 
stand.

Entréen er gratis

Adgangsbilletter kan printes direkte på:

Download her

Direktørens hjørne

Vi har haft travlt med at gøre klar til messen og vi glæder os til at hilse på alle jer 
kunder og forhåbentlig også møde nye samarbejdspartnere. Vores målsætning for 
messen er helt klar, nemlig at skabe kontakt til potentielle kunder samt udbygge og 
vedligeholde vores relationer til dem, vi i forvejen kender. Det er altid nogle intense 
dage, når man er på messe, men vi føler, at vi altid har haft et stort udbytte af at være 
med på hi-messen med vores klare målsætning er vi overbeviste om, at vi også i år 
får nogle gode dage i Herning.

Vi glæder os til at hilse på dig. 

Tak fordi du læste med.

http://www1.mch.dk/hi-news/(S(utk1qi45jwnhl0btjtckqeqj))/HINyhederListe.aspx?ArrangementID=182&Usertype=4&NewsUdstillerID=1712&Sprog=DA&search=Bernstein
http://www.hi-industri.dk/adgangskort

