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Vilje til sejr!
Nu skruer vi op for energien
og inviterer dig og dine kunder

LÆS OGSÅ:
Håndbold 
Vind billetter til EM
Træ-alu er en succes
Quicklevering

KPK-information - nr. 41 - september 2015
Velkommen til et nyheds-
brev med mere fart på end 
nogensinde. Her kan du 
læse om at vi er blevet spon-
sorer for Danmarks absolut 
mest populære sportsfolk 
- kvindelandsholdet i hånd-
bold - og det vil vi gerne dele 
med dig og dine kunder. 

Vi har selvfølgelig også et par tips, der 
handler om vores produkter og dine mu-
ligheder for at tjene penge.

Vi håber derfor at du vil rykke 10 minutter 
ud af din travle arbejdsdag og kigge med, 
når vi fortæller lidt om Quick-levering og 
hvorfor du skal huske på at anbefale træ-
alu døre til (næsten) alle dine kunder.

Nå ja, og så er der jo lige det med konkur-
rencerne. Er du født heldig, så skynd dig 
ind at deltage i løjerne. Vi har skudt den 
første konkurrence igang - og har flere klar 
til efteråret. 

Du kan godt glæde dig.
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Quick-levering på kun 6 dage!
Du kan få ordren i hus og pengene i kassen - før 
dine konkurrenter overhovedet når at komme 
igang. Med Quick-levering fra KPK, kan du få 
leveret på helt ned til 6 arbejdsdage.

Er du eller dine kunder i tidsnød, så har vi et godt 
tilbud til dig. Vi kan nemlig levere det meste af 
vores sortiment på rekordtid -  mod et mindre 
tillæg. Det betyder, at kunden ikke skal vente 
længe, du har styr på tiden og kan få pengene 
hurtigt hjem. Kort og godt; en win-win situation 
for dig og din kunde.

Vil du se hvordan du gør, så tjek vores hjem-
meside: kpk-vinduer.dk/Quick-levering. Her kan 
du også se om dine elementer kan leveres som 
Quick-levering. 

Man kan næste ikke se forskel. Altså med mindre man er 
håndværker. Du har sikkert allerede fået øje på, at det er træ-
alu vinduet til venstre og træ-vinduet til højre. Den mest syn-
lige forskel er bundglaslisten.  Men, selvom de er næsten ens, 
vil dine kunder garanteret foretrække træ-alu vinduerne. De 
er både nemmere at rengøre og vedligeholde.

Skal du sælge helt nye vinduer til et helt hus, så start med at anbefale træ-alu. 
Det er fremtidens løsning - så tilbyd træ/alu når du vil være ekstra god ved dit 
trævindue.

Har dine kunder trævinduer i forvejen og skal skifte nogle få vinduer, så gør 
dem en tjeneste og foreslå at skifte til træ-alu. Det koster ikke meget mere. Kan 
sagtens fungere sammen med de gamle. Og, så er der meget mindre vedlige-
hold. Statistikken siger, at de vil blive glade for det.

Med den nuværende prisliste har du priserne på både træ og træ-alu med 
såvel 2-lags som 3-lags ruder lige ved hånden - så det er nemt at vise kunderne 
hvor lille en investering, der skal til, for at udskifte til endnu bedre energiløs-
ning med endnu mindre vedligehold.

KPK anbefaler 
TRÆ-ALU vinduer
Tror du at dine kunder gerne vil have
nogle kvalitetsvinduer, der er nemme 
at vedligeholde? Det gør vi.

Vinduerne set udefra

Vinduerne set indefra
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Råstyrke. Fightervilje. Gåpåmod. Gennem årene har det danske kvinde-
landshold i håndbold samlet nationen og bragt os ud på det yderste af sofaen,. 
Når en overtidsscoring og endnu en medalje var nær. Altid med holdet i cen-
trum.

De bedste kvindelige håndboldspillere ved nemlig bedre end nogen, at et topresul-
tat kun kommer i hus, når alle præsterer deres ypperste. Evnen til at levere, når det 
gælder – og de stærke værdier – vækker genklang i KPK Døre & Vinduers måde at 
levere kvalitet – hver gang.

Derfor ser vi landsholdet og KPK Døre & Vinduer som et perfekt match – på trøjen, på 
banen og på sejrsskamlen. Og vi glæder os til at heppe pigerne frem til en topplacer-
ing, når de byder op til folkefest.

Vil du være med, når vi  skaber aktivitet omkring sponsoratet?
Så hold øje med vores hjemmeside. Det er her vi laver sjove aktiveter med mulighed for at 
vinde billetter til damernes kampe, både EM kvalifikationskampe og VM i december i år. 

Quick-levering på kun 6 dage!

HUSK AT DELTAGE  I KONKURRENCEN  OM BILLETTERNE TIL PIGERNES KAMPE.Se bagsiden...

Håndbold
KPK Døre & vinduer er nu hovedsponsor  
for damelandsholdet i håndbold.

EM Kvalifikationskamp  
mod Tyrkiet torsdag 8. oktober
Her kan du se det foreløbige program til 
arrangement hvor KPK medarbejdere, 
kunder og slutbrugere får mulighed for 
at heppe pigerne til sejr - og få en hyg- 
gelig aften sammen. Alle får en hånd-
boldtrøje, så vi bliver et stort team.

kl. 18.30: Ankomst til Stadion, Aarhus 
  
kl. 18.45: Sandwich, øl & vand  
  
kl. 19.00: Peptalk v/Ulrik Wilbek  

kl. 19.15: Afgang til spillehallen  
  
kl. 20.15: Kampen starter   
 
 
Vil du opleve mere endnu?
Så kom kl. 17.15 og se udviklingslands-
holdet spille mod Norge. Vi tror de vin-
der. Hvad tror du?

KPK anbefaler 
TRÆ-ALU vinduer
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DELTAG I KONKURRENCEN 
OM GRATIS BILLETTER TIL  
PIGERNES KAMPE
Er du og dine kunder vilde med hånd-
bold? Så kan I godt glæde jer! Her i 
efteråret laver vi nemlig konkurrencer 
på vores hjemmeside og på facebook - 
med masser af muligheder for at vinde 
billetter. De første konkurrencer er her i 
september måned. Her kan de heldige 
vinde billetter til EM Kvalifikationskam-
pen torsdag den 8. oktober i Aarhus. 

Er det nogle af dine kunder, der skal vinde? 
Så fortæl dem om konkurrencen, hvor der 
er billetter som præmie. Det eneste de 
skal gøre er, at svare rigtigt på et lille frækt 
spørgsmål ...som de finder, når de går ind 
på kpk-vinduer.dk/håndbold.
 

Har du også lyst til at lege med? Så har 
vi lavet en konkurrence for håndværkere 
med ledsagere.

Gå ind på kpk-vinduer.dk/damer og del-
tag i lodtrækningen. Den 1. oktober træk-
ker vi lod om billetter til arrangement. 
Denne særlige udtrækning gælder for alle
de KPK-kunder, der placerer ordrer i sep-
tember måned. 1 ordre tæller med 1 lod. 

Er du ikke kunde endnu kan du deltage 
med et lod ved at booke et konsulent-
besøg.


