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VI HAR FÅET NY SALGSCHEF

MEN TAKTIKKEN ER DEN SAMME. KPK STÅR STADIG FOR UDVIKLING,
DANSK KVALITET OG ET TÆT FORHOLD TIL VORES KUNDER.
I august tiltrådte Peter
Bechmann som ny salgschef.
Peter er klar til at udvikle og
optimere KPK og det gode
forhold til vores mange
kunder.
Det er generelt udbredt at KPK er
en virksomhed, hvor der er orden
på tingene, og derfor kommer Peter
Bechmann også ydmyg til jobbet:
“Jeg tror på, at udvikling og

optimering er et must for enhver
virksomhed, og det skal der sættes
fokus på, samtidig med at vi holder
fast i vores stærke værdier samt
gode samarbejde direkte med
håndværksmesteren. Som ny mand
på holdet har jeg en unik chance for
at bringe nye idéer og initiativer til
bordet, og det glæder jeg mig til”.
Jeg ser frem til samarbejdet.
Peter Bechmann.

www.kpk-vinduer.dk

LÆS OGSÅ:
EM håndbold optakt
Vi står bag holdet
Nye brede foldedøre
Fabriksbesøg

TAK FOR OPBAKNINGEN - VI ER OGSÅ
MED TIL EM I SVERIGE FOR AT STØTTE
PIGERNE OG DIT SALG!

DEN 9. OKTOBER SAMLEDES 400 HÅNDVÆRKERE
OG KPK MEDARBEJDERE TIL ET STORT
ARRANGEMENT FØR LANDSKAMPEN DANMARK
– NORGE UNDER GOLDEN LEAGUE. DET BLEV ET
FANTASTISK ARRANGEMENT, MED STOR RØD/
HVID OPBAKNING OG RIGTIG GOD STEMNING.

FACEBOOK KONKURRENCE
På Facebook siden kan du være med i konkurrencer løbende
under hele slutrunden fra 5. – 18. december 2016. Vi vil bl.a. udlodde signerede landsholdstrøjer, signerede KPK håndbolde og
andre spændende præmier. Så giv os et Like på Facebook, og
deltag i de sjove konkurrencer med de fede håndboldpræmier.
www.facebook.com/MedHoldetICentrum/

Vi fik besøg af Morten Stig Christensen, generalsekretær i Dansk
Håndbold Forbund, der meget engageret fortalte om arbejdet
med landsholdet frem mod EM i Sverige. Selvom det sportslige
ikke faldt ud til Danmarks side, så vil vi gerne takke jer der
deltog for en fantastisk dag i Forum Horsens, og vi håber meget,
at I og mange flere fortsat vil bakke så flot op om lignende
arrangementer i 2017.
Vi hører rundt omkring, at vores håndbold-fokus har gjort
KPK mere kendt, og det er netop det, vi vil med sponsoratet –
udbrede kendskabet til KPK Vinduer & Døre blandt dine kunder!
EM I KVINDEHÅNDBOLD, SVERIGE 2016
Vores danske KPK piger spiller den indledende runde på Malmö
Isstadion. De danske piger får forhåbentligt kæmpe opbakning
og hjemmebane fordel, med et hav af danske tilskuere, og
stryger videre til mellemrunden i Helsingborg og forhåbentligt
til medaljeweekenden i Göteborg. Kampene i Danmarks
indledende pulje spilles hhv. d. 5/12, 7/12 og 9/12, og vi følger
selvfølgelig de indledende puljer og slutrunden tæt.

#medholdet i centrum
www.kpk-vinduer.dk

BRUG FOR EKSTRA HURTIG LEVERING?
- SÅ FORESLÅ QUICKLEVERING.
HOS KPK VIL VI GØRE ALT HVAD VI KAN, FOR AT DU FÅR
SUCCES HOS DINE KUNDER. OGSÅ NÅR TIDEN ER KNAP.
Vil du gerne hurtigt i gang med at montere, har du mulighed
for at benytte dig af vores Quick Levering. Her kan du bestille
vinduer og døre - og få dem leveret på ned til 6 arbejdsdage!
Quick-levering er en ekstra service, som vi tilbyder alle vores
kunder, mod en mindre merpris. Produkterne har naturligvis
stadig 10 års garanti.
Se mere på www.kpk-vinduer.dk

TIM TOOL GØR DINE
ARBEJDSOPGAVER
MEGET LETTERE.
TRÆT AF TUNGE LØFT OG DÅRLIGE ARBEJDSSTILLINGER?
SÅ ER DETTE NYE VÆRKTØJ MÅSKE LØSNINGEN FOR DIG.
Kan du løfte op til 114 kg? Sikkert ikke. Men det kan du faktisk
komme til, hvis du bruger denne smarte løsning, der er udviklet
og produceret af bygningssnedker Tim Olsen.
Værktøjet er enkelt at bruge, har lav vægt og sikrer at du kan flytte
og justere højden på døren i én sikker arbejdsgang.
Vil du vide mere, så besøg Tims website: www.timtool.dk

HAR DU SET VORES FILM OM
NYE BREDE FOLDEDØRE ?
FOLDEDØRE GIVER ET FLOT LYSINDFALD OG GIVER
MANGE MULIGHEDER. HAR DU LYST TIL AT SE, HVORFOR DE ER BLEVET SÅ POPULÆRE? SÅ TJEK FILMEN PÅ
VORES WEBSITE.
Uanset om dine kunder bor i lejlighed, i en gammel villa eller
måske en nedlagt landejendom, så vil foldedøre sandsynligvis
begejstre dem. De kan nemlig noget helt særligt: skabe mere
rum og lys inde i huset. Ja nærmest få huset til at virke meget
større. Især om sommeren.
Har du kunder, der kunne være interesseret i sådan en løsning,
så tag et kig på www.kpk-vinduer.dk og bliv inspireret.
Se filmen og bliv klogere på hvorfor foldedøre er populære som aldrig før.

www.kpk-vinduer.dk
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VI STØTTER OP OM DM I SKILLS
DM i Skills er den største årlige uddannelsesmæssige begivenhed i Danmark,
hvor næsten 30 forskellige håndværksfag konkurrerer i 3 dage om at finde
danmarksmestrene inden for hvert fag. Arrangementet løber i år af stablen i
Gigantium i Aalborg fra den 26. – 28. januar 2017. KPK sponserer i kategorien
’Bygningssnedkerne’, for vi støtter op om godt håndværk, og ved at de unge
bygningssnedkere kan levere netop det! Læs mere om DM i Skills 2017 her:
www.skillsdenmark.dk/dm-i-skills/dm-skills-2017/

I 2017 INVITERER VI IGEN
ALLE VORES KUNDER
PÅ FABRIKSBESØG
Tilmeld dig on
line

Lyst til en dag
med nyttig
inspiration, ny
viden og et kig
bag kulisserne?
Så tilmeld dig
allerede idag p
å
www.kpk-vind
uer.dk

DER ER MANGE FORDELE VED AT PRODUCERE SINE PRODUKTER I
DANMARK. EN AF DEM ER, AT MAN KAN INVITERE SINE KUNDER
PÅ FABRIKSBESØG - SÅ DET GØR VI NU IGEN...
Kunne du tænke dig at få et grundigt indblik i, hvordan vi kombinerer moderne
produktionsteknologi og sund fornuft, når vi fremstiller døre og vinduer? Så tag
turen til Mors og brug en dag sammen med vores salgsteam, få en rundvisning
og svar på alle dine spørgsmål. Vi inviterer endnu engang til fabriksbesøg, så
vil du være sikker på en plads til og dine kollegaer, så tilmeld dig direkte på
www.kpk-vinduer.dk
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