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 Ny kollega på kontoret..
                I salg- og marketingsafdelingen har vi fået ny kollega, Janni Hjort Poulsen, som startede  
     sidst i maj. Janni er ansat som marketingsassistent og ordrebehandler, så hendes opgaver
       kommer til at at spænde vidt; lige fra fremstilling af brochurer, hjemmeside, grafisk  
      materiale til messer og kampagner til ordremodtagelse/tastning og kundeservice. 
                  Janni er uddannet grafiker og kommer fra en stilling som grafisk kontorassistent. 
                      Hun kan kontaktes på email: jhp@jackon.dk og telefon 2272 2624.

Vores nye kollega,
Janni Hjort Poulsen

Jackon Thermomur® events hos vores forhandlere
I løbet af sensommeren og efteråret har vores distriktschefer arrangeret en række events i samarbejde med vores 
forhandlere. Der vil bl.a. være demo af Jackon Thermomur® og morgenkaffe flere steder på Sjælland, samt flere 
arrangementer med frokost og demo i Jylland, som også bliver flittigt besøgt af vores konsulenter i løbet af sen-
sommeren. Er I interesset i at afholde et event med fokus på ét eller flere af Jackons produkter, kontakt da distrikts- 
chefen for jeres 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

DEMO AF JACKON THERMOMUR®

Kig forbi Bygma Risskov, når vi får besøg af konsulenten

fra Jackon A/S. Han vil demonstrere Jackon Thermomur®,

som er et komplet og unikt byggesystem til opbygning af 

vægge i fuld etagehøjde. Systemet er den lette og smarte 

løsning til både hus, tilbygning, garage eller udhus.

    Jackon Thermomur®

     · Høj isoleringsevne

     · Diffusionsåben konstruktion

     · Giver ingen kuldebroer

     · Let at bygge med

BUTIKKEN

                       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, hvis der er aftalt projektpriser 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 levering efterfølgende hverdag (basisvarer) er klokken 11.00.

Mangler du projektpriser og teknisk support, ring da til distriktschefen for dit område.



Ny hjemmeside er på vej..
Der bliver i disse dage arbejdet på højtryk i marke-
tingsafdelingen med den nye hjemmeside, som går 
online den 1. september! Vi glæder os rigtig meget til 
at vise jer vores fine nye layout, og håber I vil tage et 
lille kig på webben, når vi holder lancering.

Tlf.:   76 74 16 11
Fax:  76 74 16 00
Mail:  info@jackon.dk

Jackon Danmark A/S
Lundagervej 20
DK-8722 Hedensted

Forårskonkurrencen er afsluttet!
..og vi har fundet 3 vindere af en lækker iPad mini.

De heldige blev:

Michael Mamsen, Bygma Aabenraa

Torben Møller, STARK Bjerringbro

Tom Sager Nielsen, Rødovre Trælast

Alle de resterende 
deltagere har modtaget 
et par Jackon-solbriller 
som trøstepræmie.

Den 1. september 2014 
går vores nye hjemmeside 
online, kig forbi på 
www.jackon.dk!
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