Verdens bedste?
Luk op for konkurrencer, godt
håndværk og gode nyheder
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Vinteren står for døren - og
det samme gør VM i kvindehåndbold. Som du måske
ved er KPK blevet hovedsponsor for landsholdet og
det vil vi gerne dele med dig.

Vi håber, at du vil bruge 10 minutter på
at lukke op og lade dig inspirere af de
nye foldedøre og de smukke vinduesdøre, som mange kunder har efterspurgt. Nu er de her - og, vi står klar
med mere inspiration og rådgivning,
hvis du får brug for det.

I dette nyhedsbrev kan du derfor både
finde spændende vinduesprodukter
som du kan sælge til dine kunder - og
læse mere om den kampagne, der
kan sende både dig og dine kunder til
Håndbold VM ...hvis I altså deltager i
konkurrencen.

God fornøjelse.

www.kpk-vinduer.dk
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Elegante foldedøre fra KPK

Nogle gange er en dør bare en dør. Sådan er det ikke med foldedøre. De kan
meget mere end bare give adgang. De
kan ændre hele huset.
De nye foldedøre fra KPK er allerede et hit.
Ikke bare fordi de er enkle, lavet i god robust kvalitet - men, også fordi de matcher
vores øvrige døre og vinduer, så du kan ga-

rantere dine kunder et ensartet look i hele
huset. Ja, de kan simpelthen give huset
flere kvadratmeter og bedre udnyttelse.
Har du lyst til at vide mere? Så tjek filmen
på kpk-vinduer.dk/Foldedøre eller kontakt salgskontoret på 96 70 24 00. Vi står
klar med flere informationer og tilbud.

De nye foldedøre er enkle og robuste.

Med vinduesdøre kan dine
kunder bedre se lyset.
Er dine kunder også interesseret i mere
lys og varme? Så vil de blive begejstrede for vinduesdøren fra KPK, der har
mindre ramme og mere glas.
Det ser ikke bare godt ud ved terrassedøre
og i forbindelse med vinduespartier - det
er også godt for både lys og energiforbrug.
Smallere rammer giver et design, der
matcher vinduerne. Din kunde får samtidig
et meget større lysindfald og en endnu
bedre energibalance uden merpris
Vinduesdøren leveres:
• altid udadgående,
• med én stor rude,
• energisprosser 25, 42 eller 60 mm
• hagekolver
• terrassedørsgreb.
Kontakt vores salgsafdeling på 96 70 24 00
og hør nærmere. Din kunde vil sætte pris
på din rådgivning.
www.kpk-vinduer.dk

Jo mindre rammer, jo mere glas. Det er både
smukt og yderst effektivt.

Håndbold

KPK Døre & Vinduer er nu hovedsponsor
for damelandsholdet i håndbold.
Råstyrke. Fightervilje. Gåpåmod. Gennem årene har det danske kvindelandshold 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 centrum.
De bedste kvindelige håndboldspillere ved nemlig bedre end nogen, at et
topresultat 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 topplacering, når de
byder op til folkefest.
Der bliver masser af aktivitet omkring sponsoratet.
Vores hjemmeside, sociale medier (Facebook mv.) vil blive aktiveret og der vi
blive mulighed for at vinde billetter til damernes kampe, både EM kvalifikationskampe og VM i december i år. Mere om det når vi skyder i gang for alvor.

Du finder os på facebook
#med holdet i centrum...
Vi ved godt, at du sikkert ikke bruger
meget tid på Facebook. Og, det er helt
ok. Men, faktum er, at det gør mange
af dine kunder - og derfor vil vi gerne
være synlige netop her.
Hvis du kan lokke dine kunder til at kigge
lidt nærmere på siden, som vi har kaldt
#medholdeticentrum, så vil vi inspirere
dem til at anbefale både dig og vores
proukter. På den måde håber vi, at vi sammen kan øge kendskabsgraden og gøre
salgsarbejdet endnu nemmere fremover.
PS: Du kunne jo overveje at LIKE siden selv,
når du kommer hjem i aften. Så kan du se
hvad vi finder på ...og have første parket til
de næste sjove konkurrencer.
Vi ses på Facebook.
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STOR KONKURRENCE
OM GRATIS BILLETTER TIL
PIGERNES VM-KAMPE
Kunne du tænke dig at give dine kunder en
fed oplevelse med verdens bedste håndbold? Så deltag i efterårets konkurrence på
vores hjemmeside og facebook. Her bliver
der rig mulighed for at vinde billetter til
kvindelandsholdets kampe om VM-guldet.
Den første konkurrence er for dine kunder.
Her kvitterer vi med 2 billetter hvis de på
www.kpk-vinduer.dk/håndbold/konkurrence/privat kan svare rigtigt på et lille frækt
spørgsmål. Fortæl om det, overalt ...så skaber
du både opmærksomhed og interesse for dig
og dine gode tilbud.
Vi har også en konkurrence til dig og alle
vores andre gode håndværker-kunder. Hvis
du har lyst, så gå ind på www.kpk-vinduer.
dk/håndbold/konkurrence/håndværker og
tilmeld dig. Så har du et lod i konkurrencen
om de mange billetter til VM i december. Alle
vinderne får lov at tage en ledsager med.
Er du kunde hos KPK i dag vil alle dine ordrer,
du placerer mens konkurrencen kører, tælle
som lodder. Er du ikke kunde endnu kan du
deltage med et lod ved at booke et konsulentbesøg. Vi ses til VM.

En glad lille KPK fan fik
farfars trøje og klapvifte
efter EM –kval kampen.

Rogalandsvej 3 • 7900 Nykøbing M • Tlf. 96 70 24 00
www.kpk-vinduer.dk
Fax. 96 70 24 01 • kpk@kpk-vinduer.dk • kpk-vinduer.dk

