
Se nyhedsbrevet online her

Nye muligheder skabes gennem
forandring
 
Per Rømer Kofod ser i denne leder tilbage på et 2017, der på alle måder
blev et forandringernes år for VELTEK, og frem på et 2018, der vil
medføre helt nye muligheder for foreningen.
 
Læs resten af lederen ved at klikke nedenfor.

Læs mere

Indkaldelse til stiftende
generalforsamling af varmesektion
den 9. januar.
 
En lang række producenter og produktleverandører af individuelle
varmekilder er blevet inviteret til stiftende generalforsamling af en
varmesektion i VELTEK den 9. januar 2018.

Læs mere
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Rift om standpladserne til
EL & TEKNIK
 
Det er ved at være småt med ledige
kvadratmeter i udstillingshallerne til EL &
TEKNIK 18. Den store Hal C er allerede
udsolgt, og Hal A er tæt på at følge trop.

Læs mere

VELTEK-støttet
indeklimaprojekt modtager
fuld økonomisk bevilling
Realdania har besluttet at give fuld økonomisk
støtte til pilotprojekt om indeklima i
daginstitutioner, som Det Økologiske
Råd med Lone Mikkelsen, Ph.d og
seniorrådgiver i kemikalier, står i spidsen for
med støtte fra blandt andet VELTEK
Ventilation.

Læs mere

Skab de optimale rammer
for dit møde 
 
VELTEK har nu gjort det muligt for medlemmer
at reservere vores interne mødefaciliteter. Der
er tale om to lyse mødelokaler med god
akustik på hver 30 m² opdelt af en foldevæg.
Der kan både bookes ét eller begge lokaler. 

Læs mere

Ny aftale med Installatør

http://www.veltek.dk/rift-standpladserne-el-teknik/
http://www.veltek.dk/rift-standpladserne-el-teknik/
http://www.veltek.dk/veltek-stoettet-pilotprojekt-indeklima-daginstitutioner-modtager-fuld-oekonomisk-bevilling/
http://www.veltek.dk/veltek-stoettet-pilotprojekt-indeklima-daginstitutioner-modtager-fuld-oekonomisk-bevilling/
http://www.veltek.dk/skab-de-optimale-rammer-for-dit-moede/
http://www.veltek.dk/skab-de-optimale-rammer-for-dit-moede/


giver VELTEK-medlemmer
fordelagtige rabatter
 
VELTEK og Horisontgruppen, der står bag
fagmediet Installatør, har indgået en ny
samarbejdsaftale, der blandt andet sikrer
VELTEK-medlemmer store rabatter på
annoncering.

Læs mere

Får I det maksimale ud af jeres
medlemskab?
 
Med din virksomheds medlemskab af VELTEK får I blandt andet 15 %
rabat på vores messer, samt store rabatter på annoncering i en række
fagblade. Der er fx 50 % rabat på annoncering hos fagbladet
Installatør. Se alle vores fordele på vores hjemmeside.

Læs mere

Fagligt Forum klæder de
besøgende på til de nye
elsikkerhedsregler
 
Næste års program for ’Fagligt Forum’ på EL &
TEKNIK 18 begynder allerede at tage form, og
messearrangørerne kan nu offentliggøre, at
Steen Søgaard, Inspektør hos
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Sikkerhedsstyrelsen, vil holde oplæg alle
messens tre dage.

Læs mere

    

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