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BERNSTEIN JULEHILSEN 2020
Inden længe står julen atter for døren. En hyggelig tid med mange traditioner og ikke mindst en
håndfuld juledage med tid til at slappe af i familiens skød. Men som med næsten alt andet i året
der snart rinder ud, vil julen 2020 dog næppe blive helt, som vi er vant til.
Uanset er der ingen tvivl om, at julefreden også i år vil sænke sig, da vi - som med alle andre af dette
års nye udfordringer - helt sikkert alligevel vil få tilpasset de fleste af vores juletraditioner til en midlertidig 2020-version.
Her i 2020 var en af årets helt store milepæle hos Bernstein, at vi kunne fejre 25-års jubilæum.
Men som med nærmest alle andre festlige begivenheder midt i den store nedlukning, fandt vi det
helt naturligt at lade vores jubilæum passere i al stilhed. Og så alligevel ikke helt.
Vores 25-års jubilæum var nemlig samtidig ensbetydende med, at produktchef John Drachmann
også kunne fejre sit 25-års jubilæum.
John har været med til at skabe Bernstein fra den spæde start, hvilket kollegerne sørgede for at fejre
på behørig vis i en lille lukket kreds sammen med John og hans familie.
I løbet af det snart forgangne år har vi som mange andre, også været nødsaget til at tilpasse vores
arbejdstid, arbejdsprocesser og arbejdsdage til myndighedernes skiftende vejledninger.
Men da en af vores vigtigste opgaver er at skabe værdi for vores kunder, har vi i den grad også sørget
for at fokusere på tilpasning af vores sortiment, løsninger og services til de processer, som har stor
betydning for vores kunder.
Det gør vi med afsæt i dedikation, viden, erfaring og troværdighed, og det vil fortsat være et vigtigt
fokusområde i det nye år.
Fra Bernstein vil vi hermed benytte lejligheden til at ønske glædelig jul og godt nytår til dig og dine.
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