Mød os på messen – hi [13]

Vi glæder os til at se dig på NORDENS STØRSTE INDUSTRIMESSE fra d. 3. -6. september.
På hi [13] kan du blandt andet se vores produktnyheder. Vi har flere stjernebesatte hi MARKS med.

50 års jubilar
I år fejrer Industrimessen 50 års jubilæum. Messen har udviklet sig til at blive centrum for alle dele af den danske
industri. HI Messen er målrettet en række forskellige brancher og områder, bl.a. plast, elektronik, råvare, værktøj,
industriel it og automatisering.

Gentager succesfuld messekoncept
Der er god grund til, at vi igen er at finde på HI messen. De kontakter, der blev etableret på sidste messe, har givet os
nye indgangsvinkler til potentielle kunder. Messen er en gylden mulighed for at komme i dialog med, for os, helt nye
kundeemner, der netop efterspørger en kvalificeret samarbejdspartner med alsidighed og ikke mindst stor erfaring
med både udvikling af nye produktionsforme og projekter.

Vi ses på hi [13]
Som de forgående år forventer arrangørerne, at endnu flere besøgende lægger vejen forbi Herning. Hos Bernstein
håber vi derfor også, at vores tilstedeværelse vil give os lejlighed til at møde mange eksisterende – og kommende
samarbejdspartnere og kunder.
Find os her
Messecenter Herning
Vardevej 1
7400 Herning

Stand: G 5880

Nyheder
Nye kræfter til virksomheden– Bernstein har ansat erfaren konsulent
Kristoffer Bech er pr. 12. august 2013 ansat til at varetage rådgivning og teknisk salg til
Bernsteins kunder. Han er uddannet el-installatør. Gennem flere år har Kristoffer Bech
beskæftiget sig med teknisk salg og rådgivning. Derigennem har han opbygget en viden
omkring el-tekniske installationer og maskiner. Den erfaring har han brugt dagligt i sit
tidligere virke til at råde og vejlede kunder til at opnå det bedste resultat inden for deres
brancher. Selv siger Kristoffer Bech om de nye udfordringer, der venter fra august:
”Jeg ser virkelig frem til at påbegynde arbejdet. Det bliver spændende at arbejde med
Bernsteins kvalitetsprodukter. Jeg glæder mig allerede til at tage fat på arbejdet med
eksisterende - samt nye kunder, for i samarbejdet deri at finde frem til de rette kundeløsninger.
Privat er 33-årige Kristoffer Bech gift og småbørnsfar. Familien er bosat i Aarhus.

BERNSTEIN STILLER SKARPT PÅ
Nyhed: Læs mere om Bernsteins opfindelse, det analoge kontaktmodul med
flere anvendelsesmuligheder
Bernsteins udviklingsafdeling har mere end 50 års erfaring i at skræddersy løsninger til
din industri!
Den nyeste opfindelse fra sortimentet er de nye kontaktmoduler, der kan anvendes i
mange af Bernsteins kendte produkter, blandt andet i fodpedaler, endestop etc.
BERNSTEIN analogmodul
Det nyudviklede modul har et analogt udgangssignal som er proportionalt med
position. Endvidere er det forsynet med en programmerbar udgang.
- Fås i mange varianter bl.a. 4-20 mA, 0-10 V
- Lineært output
- Programmerbart digitalt output
- Passer til alle de velkendte produkter

Direktørens hjørne
Udskiftninger i medarbejderstaben og nyt budget
Sommermånederne er for mange i industrien typisk en stille periode. Sådan har det på
ingen måde været for Bernstein i år. Vi har haft rygende travlt. Både med at servicere
kunder – men også med at få vores kabale af medarbejdere til at gå op. Som du kan
læses andetsteds i nyhedsbrevet har vi ansat en ny konsulent – samtidig har vi sagt farvel
til vores nuværende sælger.
Farvel til en skattet medarbejder – og velkommen til én ny kompetent mand på
kontoret
Henrik Ovesen har søgt nye udfordringer. Vi siger farvel og tak for nu til Henrik, der siden
2009 har været en del af vores team. Vi ønsker Henrik god vind fremadrettet - og glæder
os til at præsentere vores nye mand, Kristoffer Bech for kunderne snarest muligt.
fortsættes på næste side...

Fortsat fremgang for forretningen
Halvårsregnskabet for 2013 viser en væsentlig fremgang på alle punkter – inkl. i kundeporteføljen.
Da vi beholder vores overskud i Danmark, har vi derfor luft til endnu flere udvidelser i
produktsortimentet, både inden for Bernsteins eget varesortiment men også i udvalget fra
vores andre leverandører. Vi forsøger hele tiden at kunne yde en bedre og mere helstøbt
service til såvel nye som eksisterende kunder ved at tilpasse os deres skiftende behov.
Det har vi stor succes med. Vi får stadig flere projektrelaterede bestillinger ind i ordrebogen. Dog sætter vi stadig en ære i, at vi altid er nærværende og mulige at få fat i, både
telefonisk, elektronisk og helt personligt, hvis man som kunde mangler sparring til opgaven. Så tøv ikke med at tage kontakt, teamet glæder sig til DIN henvendelse.

På genhør!
Tak fordi du læste med. Efter messen 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.

