
NYT FRA JACKON  februar 15

Velkommen til 2015
Vi har lagt rigtig mange planer for 2015,  og vi glæder os til at komme i gang 
med et fantastisk år!

Et af de første tiltag er endnu en salgstrailer, så vores konsulenter har større 
mulighed for at komme rundt til kunderne og undervise i vores mange produkter, 
specielt med fokus på Thermomur® og de mange muligheder, der er i byggesystemet.

Vi deltager igen i år på Building Green messen i Forum til oktober.
Sidste år var en bragende succes, som vi glæder os til at gentage; i år har vi valgt en anden 
placering i Forum, og vores stand bliver helt fantastisk! Vi glæder os til at se nye og gamle 
kunder til en god snak om vores produkter.

Vi planlægger også en Fagdag på vores fabrik i Hedensted i sensommeren, hvor vi vil 
invitere vores kunder ud til en lærerig og sjov dag, hvor der virkelig er mulighed for at gå 
i dybden med vores produkter. Der vil være mulighed for at bygge med Thermomur® og 
mange af vores andre produkter samt rundvisning på fabrikken og socialt samvær. 
Indbydelser bliver sendt ud inden sommerferien. Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Tillykke til vinderen af julekonkurrencen!
Brian Rasmussen, Tømmergården Ringsted
 svarede rigtigt på vores spørgsmål:

Hvilket produkt i Jackons sortiment  
er særligt velegnet til isolering af husets facade?
Svaret var : Jackon Super EPS® facade

Brian modtog et gavekort til Brunch n’ Bubbles før jul.



                    Kære kunde, send din ordre på mail: 
            ordre@jackon.dk 
   
    Vi opfordrer alle vores kunder til at sende ordrer via EDI eller på vores ordremail: ordre@jackon.dk  
     Det er vores erfaring, at dette er med til at mindske fejl. Husk at skrive kontaktoplysninger og evt. projektnr.  
på ordren, og tjek altid jeres ordrebekræftelse på mailen. På den måde kan vi undgå langt de fleste fejl i systemet, og 
det giver os bedre tid til at give hver enkelt kunde god service og vejledning samt svare på spørgsmål/forespørgsler, 
når telefonen ringer. 

Husk deadline for bestilling til levering efterfølgende hverdag (basisvarer) er klokken 11.00.

Mangler du projektvejledning eller teknisk support, ring da til distriktschefen for dit område.

Torben Sørensen, Salgschef, tlf. 2085 5330
Henrik Schmidt, Distriktschef Jylland og Fyn, tlf. 2272 2618
Lars Erik Clausen, Distriktschef Sjælland og Bornholm, tlf. 4055 5330

Fokus på Thermomur®

Vi vil i 2015 køre en række events og messer med særligt fokus på vores byggesystem, Thermomur®.
Vi vil komme ud og undervise i brugen af Thermomur® og de mange muligheder der opstår, når du vælger 
dette geniale byggesystem til din bolig. Mange af disse morgenmøder og fyraftensmøder, vil blive afholdt 
ude hos vores kunder. Vi tager gerne morgenbrød med eller kage til eftermiddagskaffen!

Der er mulighed for at konsulenten tager salgstrailer med, hvis der er behov for at stå 
udenfor butikken. Her er også flere muligheder for at komme tæt på byggeblokkene, 
se videoer og prøve at bygge selv.

Ring og hør din distriktschef om mulighederne 
for et arrangement i din butik.

Torben Sørensen, Salgschef, tlf. 2085 5330
Henrik Schmidt, Distriktschef Jylland og Fyn, tlf. 2272 2618
Lars Erik Clausen, Distriktschef Sjælland og Bornholm, tlf. 4055 5330

         Ny Salgsingeniør / Teknisk Konsulent
Jackon Danmark har pr. 01-02-2015 ansat Martin Bendix. 

Martin er 29 år og bor med sin kæreste Michela og datter Björk i Odder. 
Martin er uddannet bygningsingeniør og kommer fra en stilling som salgsingeniør.

Martin er ansat som salgsingeniør med ansvar for salg af tagisolering på 
Fyn og Sjælland samt som Teknisk Konsulent på Thermomur®.

 
Vi håber, I vil tage godt imod Martin 

og vi hilser ham velkommen hos os i Jackon Danmark A/S.

Martin kan kontaktes på tlf, +45 2272 2619
 email: mb@jackon.dk

Jackon Danmark A/S
Lundagervej 20
DK-8722 Hedensted
Tlf.:   76 74 16 11
Fax:  76 74 16 00
Mail:  info@jackon.dk

Martin Bendix


