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NY LANDSHOLDSAFTALE: 
BÅDE DAMER OG HERRER I 2022-23

LÆS OGSÅ OM:
• 

•    

• 

Stigende fokus på samarbejde 
med erhvervsskoler

Håndværkerseminarer udskudt

Vinduer og døre i FSC®- 
certificeret træ
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Vi har netop underskrevet en ny toårig 
sponsoraftale med Dansk Håndbold 
Forbund. Det bliver således ikke sidste 
gang, kvindelandsholdet løber på banen 
med KPK's logo på tøjet til VM 2021, 
som spilles her i december. Aftalen er 
nemlig forlænget frem til 2024, hvor 
herrelandsholdet som noget helt nyt 
også indgår.

Ny landsholdsaftale til 
glæde for vores forhandlere

Hos DHF ser man frem til fortsat at have KPK med sig på 
sidelinjen, lyder det fra forbundets direktør,Henrik M. 
Jacobsen:

- Vi har de seneste år haft et rigtigt godt samarbejde med 
KPK, og derfor er vi også glade for, at de fortsætter som 
sponsor i de kommende to år. Vi har siden 2015 oplevet 
en helt enorm opbakning fra både KPK’s medarbejdere, 
kunder og samarbejdspartnere, og dem håber vi 
selvfølgelig på at se på lægterne igen i de kommende år.

- Vores sponsorat har uden tvivl øget kendskabsgraden 
til vores brand og på den måde gjort det lettere for 
KPK-forhandlere at anbefale vores produkter. Og dét 
kombineret med et stort engagement fra vores kunder 
i forbindelse med kamparrangementerne betyder, at vi 
endnu en gang forlænger det gode samarbejde – og nu 
også med herrelandsholdet som en del af aftalen, udtaler 
salgschef hos KPK Døre og Vinduer, Peter Bechmann, 
og fortsætter:

- Med den nye aftale kan vi således invitere kunder 
ikke alene til damernes kampe, men også til herrernes. 
På den måde kan vi tilbyde endnu mere til vores 
samarbejdspartnere og komme endnu bredere ud til 
befolkningen, mens sponsoraftalen samtidig giver os flere 
geografiske muligheder og generelt mere fleksibilitet. 
Vi glæder os dermed til at kunne dele flere gode nu 
både herre- og damehåndboldminder med kolleger og 
samarbejdspartnere de næste to år, hvor Danmark blandt 
andet skal være vært for VM i kvindehåndbold i 2023. 
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Kvalificeret arbejdskraft er afgørende for fremtidens 
byggebranche, og for at bidrage til at sikre de rette 
kvalifikationer allerede under uddannelsen har vi 
etableret samarbejde med indtil videre 10 erhvervsskoler 
rundt omkring i landet. Samarbejderne har til formål 
at bygge bro mellem skole og erhvervsliv, så eleverne 
er bedst muligt rustede til den virkelighed, de til daglig 
møder ude hos mester.

- Vi ønsker at støtte op om det gode håndværk og har blandt 
andet interesse i at hjælpe de lærlinge, som arbejder med 
døre og vinduer ude hos vores samarbejdspartnere. På den 
måde sætter vi også positivt fokus på dør- og vinduesfaget, 
hvilket forhåbentlig kan inspirere eleverne til flere kreative 
løsninger. Vi er derfor meget glade for, at så mange 
erhvervsskoler ser en værdi i samarbejdet, og vi arbejder på 
at udbrede det til endnu flere i løbet af næste år, lyder det 
fra salgschef i KPK, Peter Bechmann.

En af de skoler, som vi netop har været ude at besøge 
i forbindelse med samarbejdet, er Uddannelsescenter 
Holstebro. Her blev eleverne blandt andet undervist i 
forskellige vindues- og dørmodeller samt montage.

 
Digitale værktøjer er afgørende for 
fremtidens håndværker
Fremtidens håndværker skal ikke bare kunne 
bruge manuelle og elektriske værktøjer som sav og 
boremaskine; han eller hun skal også være i stand til at 
anvende digitale værktøjer. Et af de centrale elementer 
i vores undervisning er derfor også at vise eleverne, 
hvordan digitale apps kan hjælpe dem med at optimere 
arbejdet. Til det formål har vi udviklet en særlig version 
af vores KPK365 app:

- Vi arbejder hele tiden på at udvikle os, så vi kan hjælpe 
vores samarbejdspartnere bedst muligt, og i den forbindelse 
har vi til erhvervsskolerne videreudviklet vores håndværker-
bestillingsapp, KPK365, så den nu findes i en særlig 
skoleversion. Skoleversionen fungerer på præcis samme 
måde som den almindelige, bortset fra at man ikke sender 
bestillingen til sidst. På den måde har eleverne mulighed 
for at prøve kræfter med en fiktiv vinduesordre for at få en 
fornemmelse af, hvordan det fungerer i praksis, forklarer 
Peter Bechmann, som fortsætter:

- Vi håber selvfølgelig, at eleverne igennem vores 
undervisning får styrket deres digitale evner og får en 
forståelse for, hvordan digitale værktøjer kan være en stor 
fordel i hverdagen og frigive en masse tid til at fordybe 
sig i det klassiske håndværk, som jo er det man som 
tømrerlærling uddanner sig til.

Stigende fokus på samarbejde 
med tekniske skoler 

For at styrke den kommende generation af faglærte håndværkere samarbejder vi i 
stigende grad med landets erhvervsskoler, hvor vi tager ud for at undervise eleverne med 
fokus på blandt andet digitale værktøjer.

Fremtidens håndværk er også digitalt:

- Vi er meget glade for samarbejdet med KPK, da det giver 
vores elever noget ekstra, at der faktisk kommer nogen 
udefra, der arbejder med produkterne i praksis hver dag og 
kender de specifikke detaljer ud og ind. Derudover er KPK 
meget fleksible og tilpasser undervisningen ud fra vores 
ønsker, så det giver mest muligt udbytte for os og vores 
elever, siger Alex Dahlin Nygaard, der er tømrerfaglærer hos 
Uddannelsescenter Holstebro.
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Håndværkerseminarer udskudt
 
Vi har desværre set os nødsaget til at udskyde forårets planlagte 
håndværkerseminarer pga. den aktuelle coronasituation.
Vi ønsker ikke at udsætte hverken vores håndværkskunder eller de 
tekniske skoler, vi samarbejder med, for unødig smitterisiko. Vi glæder 
os til at komme rundt i landet igen, når situationen igen indbyder til det.

Vinduer og døre i 
FSC-certificeret træ
 
Vi bruger FSC®-certificeret træ til vores vinduer og 
døre, fordi vi ønsker at behandle naturen med respekt. 
Træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, og i en FSC-
skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan 
nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at 
dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, 
der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt 
sikkerhedsudstyr og løn.

Når du køber FSC®-certificerede produkter, er du med 
til at sikre, at vi alle også i fremtiden kan have glæde af 
naturens ressourcer. 

Fra alle os til alle jer
Vi alle i KPK vil ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. Tak for et godt samarbejde i 2021, som vi glæder 
os til at fortsætte i det nye år.

Vi går på juleferie den 24. december og er klar ved 
telefonerne igen mandag den 3. januar.


