
Fagdag i Hedensted
Vi vil gerne takke for den store opbakning til vores fagdag den 3. september. 
Dagen forløb helt perfekt; vejret var med os og mange kunder havde lagt vejen forbi til 
vores arrangement. Tak til alle jer, der gjorde dagen mulig med jeres deltagelse. Tak for gode 
spørgsmål og samtaler og tak for godt selskab!

                    Vi lader billederne tale for sig selv, og glæder os til næste år!
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Fokus på miljøet
I Jackon A/S holder vi hele tiden fokus på miljøet. Det er vigtigt for os, at vi er med til at 
skåne miljøet.  
Derfor er Jackon Danmark A/S også gået med i klimainitiativet ”CO2 Neutralt Website”. 
IngenCO2.dk, som administrerer ”CO2 Neutralt Website”, er skabt i samarbejde med 
Videnskabsministeriet og Østjysk Innovation. Baggrunden for initiativet er, at brugen af Internettet 
og IT i dag er årsag til en meget stor CO2-udledning. 

Faktisk er den større end luftfartsindustriens.

Initiativet går ud på, at virksomheder neutraliserer den 
CO2-udledning, der forårsages fra brugen af deres hjemmesider. 
Der skabes CO2-neutraliseringerne ved opførelse af nye, vedva-
rende energikilder, (eks. vindmøller) og deltagelse i CO2-reduce-
rende projekter (globalt). Deloitte er uvildig auditor på 
CO2- neutraliseringerne. 

Læs mere om initativet på IngenCO2.dk

JACKON DANMARK A/S

                    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 fl este 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

Martin Hansen, Salgskonsulent Fyn, tlf. 2272  2616

Henrik Schmidt, Distriktschef Jylland, tlf. 2272 2618

Lars Erik Clausen, Distriktschef Sjælland og Bornholm, tlf. 4055 5330

Vi deltager i Building Green
             Building Green er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og 
   energieffektive bygninger.

             Samlet på ét sted bliver du præsenteret for løsninger og nøglefærdige           
             produkter, der på forskellig vis bidrager til at nedbringe energiforbruget  
           i både nye og eksisterende bygninger – enten ved måden hvorpå de er 
           produceret ved eller deres funktion. En spændende udstilling kombineret 
               med et aktuelt konference- og seminarprogram giver dig ny faglig inspi-
                   ration til arbejdet med bæredygtige og energieffektive bygninger.

 Vi glæder os til at se dig den 28. & 29. oktober 2015 i Forum København

     >> Du finder os på stand 71.  Ses vi?
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