NYHEDSBREV FEBRUAR 2020

Vi har fået en forrygende start på 2020
Året er startet godt ud med nye spændende tiltag og vi glæder os til de kommende
arrangementer og events. Vi starter hvert år ud med at reflektere over det forgangne år,
samtidig med at vi ser fremad.
Vi har fået et godt afsæt fra 2019, og det kan vi især takke jer kunder for. Bernsteins fokus
for 2020 vil være at få intensiveret salgsindsatsen endnu mere, der i sidste ende munder
ud i spændende projekter, tilbud og ordrer.
I 2019 oplevede vi en større fokus på store projekter, hvor vi oplevede stor succes med at
lave halvfabrikata til disse projekter. Det afsæt vil vi gå videre med i 2020 og målet er at
være med på store projekter, der er spændt ud over flere brancher.
Vi ser allerede nu frem til Automatik 2020, der afholdes den 8.-10. september i Brøndby
Hallen. Vi ser frem til at få muligheden for at netværke med kunder, samt fremvise og
demonstrere vores produkter.
Vi har ydermere fundet et godt match med vores eksterne salgsingeniører, der kommer
rundt i landet og spreder budskabet om Bernsteins produkter. De er allerede godt i gang
med at besøge kunder, og opleve de mange aktiviteter ude hos jer, og de er glade for at
få lov til at komme med idéer og input til projekter.
Slutteligt var 2019 et begivenhedsrigt år for Bernstein, hvor hi-messen i Herning står som
et af højdepunkterne, da vi dér fik lejlighed til at tale med flere af jer kunder. Vi var så glade
for at have mere end 400 besøgende på vores stand, til en snak og demonstration af vores
produkter.

Ønsker du mere information omkring vores produkter?
Vi står altid klar til at hjælpe, både pr. telefon og mail, så tøv endelig ikke med at kontakte
os, hvis du har spørgsmål angående vores produkter eller, du ønsker at lægge en ordre.
Kontakt os på tlf. +45 7020 0522 eller mail bernstein@bernstein.dk.

