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PHILLIP SIDDER (OGSÅ) KLAR
Kender du det? Du vil frygtelig gerne besøge dine kunder for at tale med dem
om at løse deres behov – men det må du bare ikke. Du skal blive hjemme, og
der skal du blive foreløbig.
Ja, den situation genkender du sandsynligvis. Hvis det ikke fra dig selv, er det måske din ægtefælle,
nabo eller andre i din familie eller dit netværk, som heller ikke kan passe deres arbejde, som de plejer.
Det gælder fx også vores salgsingeniør, Phillip Sørensen, som heller ikke må komme ud i denne tid.
Eller det vil sige, Phillip må sådan set gerne komme ud, men med afsæt i myndighedernes vejledninger, er det bare ikke tidens trend at køre rundt for at idéudveksle og sparre med dig som kunde.
Derfor har Phillip i stedet indtaget sit hjemmekontor, og han har taget tidens hotteste digitale hjælpemidler i brug for at holde kontakt og sparre med vores kunder derfra.
Af gode grunde benytter han flittigt telefonen. Men også Microsoft Teams er taget i brug flere gange.
Et digitalt værktøj som flere og flere hjemsendte medarbejdere på hjemmekontorer efterhånden
også har taget i brug, så vi fortsat kan se hinanden i øjnene, selv om det er virtuelt.
Det betyder dermed, at Phillip alligevel har mulighed for at give alle vores kunder sparring, rådgivning og være i dialog om at løsninger til enhver udfordring – og dermed også dine.
Det er ikke så vigtigt, hvilket tidspunkt på dagen der passer dig bedst, da Phillip tilpasser arbejdsdagens opgaver i forhold til din tidsplan og det aktuelle behov.
Samtidig er det vigtigt for os at påpege, vi naturligvis også har mandskab parat til at tage telefonopkald på vores kontor og lager i Risskov. Det gør vi med store mængder sprit – altså til hænderne – og
behørig afstand til hinanden, som det sig hør og bør i denne tid.

Derfor skal du på ingen måde holde dig tilbage med at kontakte vores hovedkontor
eller Phillip på tlf. +45 2978 4242 - pds@bernstein.dk

r!
Vi er kla

BERNSTEIN A/S | Sindalsvej 30 | 8240 Risskov | Tlf. + 45 7020 0522 | Mail bernstein@bernstein.dk | bernstein.dk

