
Se nyhedsbrevet online her

Flytning, fusion og nye muligheder i
sigte
 
Det er længe siden, at VELTEK har udsendt et nyhedsbrev, men det er ikke uden
grund. Det har været et særdeles hektisk sommerhalvår for VELTEK med flytning
af sekretariatet til Herlev og fusionen med Dansk Ventilation.  
 
Dette samtidigt med, at sekretariatet har været reduceret med to medarbejdere,
mens vi har været på jagt efter to nye. Omvæltningen har været mærkbar, som
dette nyhedsbrev, der udkommer i et nyt format, også tilkendegiver.
 
Læs resten af lederen ved at klikke på knappen nedenfor.

Læs mere

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen på
rundtur med VELTEK
 
Som led i VELTEKs samarbejde med myndighederne havde AVA-sektionen
inviteret Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen (TBST) med ud på en rundtur for at
besøge nogle af de virksomheder, som producerer armaturer i Danmark.

Læs mere

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://www.veltek.dk/flytning-fusion-og-nye-muligheder-i-sigte/
http://www.veltek.dk/trafik-bygge-og-boligstyrelsen-paa-rundtur-med-veltek/
http://www.veltek.dk/trafik-bygge-og-boligstyrelsen-paa-rundtur-med-veltek/


Over 120 udstillere er
allerede klar til EL &
TEKNIK 18
 
Antallet af nuværende tilmeldinger til
Danmarks største elfagmesse overgår
forventningerne og med mere end syv
måneder til messens afholdelse, tegner EL &
TEKNIK 18 sig til at blive endnu en stor
succes.

Læs mere

VELTEKs
generalforsamlinger og
årsdag afholdes på Hotel
Vejlefjord
Hotel Vejlefjord danner rammen om VELTEKs
generalforsamlinger og årsdag torsdag den
31. maj 2018. Sæt kryds i kalenderen! Mere
info vil følge.

Indledende øvelser til en
varmesektion i VELTEK
 
VELTEKs ambition om at oprette en
varmesektion blev mødt med stor interesse
fra de fremmødte, da VELTEK afholdte
dialogmøde med varmebranchen. Målet er at
opstarte sektionen inden udgangen af 2017.

Læs mere

Husk at gøre brug af dine VELTEK-
fordele

http://www.veltek.dk/over-120-udstillere-er-allerede-klar-til-el-teknik-18/
http://www.veltek.dk/over-120-udstillere-er-allerede-klar-til-el-teknik-18/
http://www.veltek.dk/velteks-generalforsamlinger-og-aarsdag-afholdes-paa-hotel-vejlefjord/
http://www.veltek.dk/indledende-oevelser-til-en-varmesektion-i-veltek/
http://www.veltek.dk/indledende-oevelser-til-en-varmesektion-i-veltek/


 
Vi har på VELTEKs hjemmeside gjort det mere overskueligt og endnu lettere for
dig at kunne gøre brug af de mange fordele, som du er sikret gennem dit
medlemskab af VELTEK. Se alle vores fordele på vores hjemmeside.

Læs mere

El-kopier kan være tikkende
bomber
 
Kopiprodukter af komponenter til
elinstallationer er et stigende problem i
Europa. Internettet kender ikke til
landegrænser, og det er kun et spørgsmål om
tid, før udviklingen spreder sig til Danmark.

Læs mere

Er mennesker eller
bygninger skyld i
indeklimaproblemer?
 
VELTEK Ventilation var med, da Bolius og
Realdania havde kaldt førende eksperter og
professorer inden for folkesundhed,
antropologi og kommunikation sammen til et
formiddagsmøde og debat om problemerne
med dårligt indeklima i danske hjem.

Læs mere

http://www.veltek.dk/medlemsfordele/
http://www.veltek.dk/medlemsfordele/
http://www.veltek.dk/el-kopier-kan-vaere-tikkende-bomber/
http://www.veltek.dk/el-kopier-kan-vaere-tikkende-bomber/
http://www.veltek.dk/er-mennesker-eller-bygninger-skyld-i-indeklimaproblemer/
http://www.veltek.dk/er-mennesker-eller-bygninger-skyld-i-indeklimaproblemer/


ETIM International på
besøg hos VELTEK
 
Marc Habets, Technical Director hos ETIM
International, lagde vejen forbi VELTEK for at
deltage i strategimødet med VELTEK Digitals
bestyrelse, som bl.a. havde ETIM Danmark på
dagsorden.

Læs mere

VELTEKs nyhedsbrev i nye klæder
VELTEKs nye kommunikationskonsulent, Claus Hansen, giver dig her en
hurtig gennemgang af hans tanker med dette nye nyhedsbrev.
 
Læs resten af indlægget ved at klikke på knappen nedenfor. 

Læs mere

    

VELTEK | Smedeholm 13A, 1. th. | 2730 Herlev | Telefon 32 32 14 00 | veltek.dk | Følg VELTEK på
LinkedIn
 

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

http://www.veltek.dk/etim-international-paa-besoeg-hos-veltek/
http://www.veltek.dk/etim-international-paa-besoeg-hos-veltek/
http://www.veltek.dk/velteks-nyhedsbrev-i-nye-klaeder/
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/807341/share/?launch=email
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/807341/share/?launch=facebook
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/807341/share/?launch=twitter
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/807341/share/?launch=linkedin
http://www.veltek.dk
https://www.linkedin.com/company/10303754/
https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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