NYT FRA JACKON

december 2015

Julen 2015

Julen nærmer sig med hastige skridt, og vi holder julelukket fra
den 22/12-2015 kl. 12.00 til og med den 3/1-2016.
Sidste leveringsdato i 2015: den 23. december 2015
Første leveringsdato i 2016: den 5. januar 2016
Vi ønsker alle vores kunder en rigtig glædelig jul samt
et godt og lykkebringende nytår!

Vi siger tak for året der gik, og ser frem til et, for alle parter,
								udbytterigt 2016!

		

			

Os hos Jackon Danmark

Årets julegave er et bidrag til Kræftens Bekæmpelse

Building Green 2015
Endnu en Building Green messe er ovre, og vi tager hjem med rigtig mange
positive oplevelser, samtaler og vidensdeling i bagagen, som vi vil bruge
fremadrettet i vores dagligdag. En stor tak til alle jer, som besøgte os på standen.
Tak for gode samtaler og inspiration!

Ny salgskonsulent på Fyn
			
			

Martin Hansen har pr. 1/9-2015 overtaget salget til vores
kunder på Fyn. Martin er udlært på kontoret i Hedensted,
og har efterfølgende arbejdet halvandet år på ordrekontoret.

				
				
				
				

Nu er tiden inde til nye udfordringer og opgaver, derfor har
Martin fået mulighed for at prøve kræfter med salgs- og konsulentopgaver
på Fyn sideløbende med hans opgaver på ordrekontoret. Her skal han være
udekørende salgskonsulent, arbejde med projekter og vejledende salg.

				

Vi håber, I vil tage godt imod Martin i hans nye rolle.

					
Kontakt Martin på telefon 2272 2616
					eller skriv til mh@jackon.dk

Information - Jackon Super EPS®
I løbet af november måned skifter vi over til en anden råvare, hvilket medfører at vores Super 60 og Super 80
produkter skifter til en lys grå farve. Den ”gamle” råvare, der gav den mørkegrå farve produceres ikke mere.
Med den nye råvare kan vi igen voksprinte på pakkerne, så vi undgår at bruge
labels til mærkning. Alt dette går selvfølgelig ikke ud over isoleringsværdien,
som er nøjagtig den samme som før.

Nyt
råstof

Det tidligere råstof
gav en mørkegrå
farve

Vinterfrosten kan være lang og
hård. Derfor tilbyder vi isolering og
beskyttelse med vintermåtten!
Format 10 mm x 1,5 m x 50 lbm (75 m2 pr rulle)
Ordinære fragtbetingelser.

Bestil den her:
ordre@jackon.dk
DB nr. 1618735

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/Bornholm, tlf. 4055 5330
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