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2018 går på hæld, og vi vil benytte
lejligheden til at sige tak for et
godt samarbejde samt ønske alle
en glædelig jul samt et godt nytår.

LÆS OGSÅ OM:

Kontoret holder julelukket den 22. december
til 1. januar, begge dage inklusive.

• Kom på fabriksbesøg

• Spot på en Skills deltager
• Vi hjælper med din markedsføring
• Håndværker vandt EM-rejse
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TAK FOR I ÅR
Det har igen været et travlt år i vinduesbranchen. Aktiviteten er stor og mange nye
tiltag har set dagens lys. Det ser ikke ud til at ændre sig, og vi ser frem til at hjælpe
dig med dine dør- og vinduesopgaver igen i 2019.
I 2018 er der sket rigtig meget hos KPK. Dreje/kip er
blevet tilføjet til sortimentet, og vi har udvidet vores
Quick sortiment, så det nu kan leveres i alle 10
standardfarver. Vi har lanceret SMART tilbehør til
døre og vinduer, som i første omgang kan købes via
vores nye webshop.
Vi har introduceret vores nye digitale platform,
KPK 365, som vi er rigtig stolte af. Den gør det muligt
at håndtere dine bestillinger digitalt, uanset tid og
sted. Dette præsenterede vi blandt meget andet på
vores velbesøgte 17 håndværkerseminarer rundt
på tekniske skoler i hele landet. Her fik vi også sat
fokus på, hvordan fremtidens kunde kunne se ud, og
hvilken indflydelse det digitale indtog kan have på
vores branche.

videre til Euroskills. Med sponsoratet prøver vi at
sætte fokus på det gode danske håndværk samtidig
med, at det kan være med til at få endnu flere unge
til vælge en erhvervsuddannelse og gerne inden for
vores branche.
Vi har allerede mange spændende initiativer klar til
2019. Vi starter året med at invitere alle vores kunder
på fabriksbesøg, hvilket du kan læse mere om på
bagsiden.

Venlig hilsen

KPK Døre og Vinduer

Der er også sket lidt nyt på sponsorsiden, hvor vi har
forlænget vores sponsorat med kvindelandsholdet,
som har givet os stor synlighed og blandt andet sat
fokus på vores danske produktion. Vi har i løbet af
året kunnet invitere rigtig mange håndværkere med til
håndbold. Vi fortsatte ligeledes sponsoratet af
DM i skills og fulgte vinderen, Justian Raahauge,

VI STØTTER DET GODE HÅNDVÆRK TIL DM I SKILLS 2019
Martin Johansen, DM i Skills deltager
Firma: Tømrer- og snedkerfirmaet Carsten Knudsen, Ringe.
Vej til DM i Skills: Regionsmester på Fyn inden for tømrerfaget.
Hvorfor DM i Skills: Det er sjovt og lærerigt at dyrke håndværket i konkurrence.
Mødet med mange nye spændende mennesker og hyggen omkring konkurrencen er en ekstra bonus.
Mål til DM i Skills: At være tilfreds med det, jeg laver, med fokus på præcision
og detaljearbejde. Der er masser af træning op mod DM, og jeg er sikker på,
det giver pote i sidste ende.

Vi ønsker Martin al mulig held og lykke til DM.
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VI HJÆLPER MED DIN MARKEDSFØRING
Brug os til at sælge mere. Vi kan blandt andet hjælpe med:
V
VDINØIDNUDEUREROGOG
DDØARRE ETILTILDDE ET
DANNSSKKE EVVEEJRJTR

KUND EFOLD

KUNDEF OLDER

Lån et udstillingstårn til
din messe eller event
Udstillingstårnet indeholder
roll-ups, brochureholdere og
diverse materialer til udlevering
og demonstration. Vi sørger for
transporten til ønsket destination.

MADE IN
DENMARK

MADE IN
DENMARK

DIT LOGO

DIT LOGO

INDSÆ

ER | 2018

| 2018

TTES HER

INDSÆT TES

HER

Kundefoldere og flyers
Omdel kundefoldere eller flyers
med eget logo i lokalområdet.
Vi sørger for opsætning i skabelon
og print efter aftale.

“DIT KAMPAGNEBUDSKAB
PLACERES HER”
r
handle
Kære for med din
lper
Vi hjæ
agne
s-kamp
vindue
til
Materiale rs og
er, flye
annonc medier
sociale

/for-haandvaerkere
Læs mere på: kpk-vinduer.dk
er.dk
9670 2400 / kpk@kpk-vindu
Eller kontakt os på Tlf.

Dine kontaktoplysninger her

Dit logo placeres her

Annoncemateriale til
Facebook og aviser
Vi hjælper med at gøre din
annonce klar. Vi tilføjer
dit logo og budskab til en
annonceskabelon til aviser,
eller du kan hente et billede,
som kan supplere dit budskab på f.eks. Facebook.

HÅNDVÆRKER VANDT
EM-REJSE MED KPK 365
Martin Keinicke fra Korsør Byggeservice løb
med den store gevinst i KPK 365 konkurrencen.
Gevinsten, en rejse for to til EM i Frankrig inklusive fly, hotel og
billetter til Danmarks to første kampe, blev udloddet blandt de
nu 700 aktive brugere af det digitale værktøj.

Martin om KPK 365:
”Det er en stor fordel, at man hurtigt kan beregne priser på
opgaverne, da det gør os mere konkurrencedygtige i en tid, hvor
alt skal gå stærkt. Samtidig bevæger alt sig i den digitale retning,
hvor især de yngre håndværkere ser det som en naturlig del, at
tingene foregår online. Derfor forventer vi også at komme til at
bruge KPK 365 endnu mere fremadrettet”.
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FABRIKSBESØG 2019
Oplev en stor dansk vinduesproduktion
på nærmeste hold.

Magasinpost SMP
ID nr. 42758”

Kom helt tæt på en stor vinduesproduktion, som
kombinerer moderne produktionsteknologi og godt
dansk håndværk.
Nyttig viden og inspiration til dig, som arbejder med
vinduer og døre til dagligt. Oplev processen fra råt træ til
færdigt vindue - fra ordre til levering.
Du og dine kollegaer får en rundvisning på hele fabrikken
og møder personalet i produktionen, planlægningen og
internt salg. Vi sørger for smørrebrød midtvejs og slutter
med kaffe og kage.

PLANLAGTE DATOER I 2019
Fredag, den 11. januar
Fredag, den 25. januar
Fredag, den 8. februar
Fredag, den 1. marts
NB! Kommer I 10 personer eller flere, så kontakt os for individuel aftale
Book dit fabriksbesøg her: kpk-vinduer.dk/for-haandvaerkere
Eller kontakt vores salgsafdeling på tlf. 9670 2400
eller kpk@kpk-vinduer.dk
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