
Se nyhedsbrevet online her

Veloverstået messe, årsdag og
Folkemøde
Per Rømer Kofod følger i denne leder op på foråret i VELTEK, som både
har budt på EL & TEKNIK-messe, generalforsamlinger og årsdag samt
Folkemøde på Bornholm. 
 
Læs resten af lederen ved at klikke nedenfor.

Læs mere

Folkemøde med fokus på energieffektive
teknologier
VELTEK satte på Folkemødet sammen med TEKNIQ fokus på de nyeste
teknologier. Debatten foregik på Meningsministeriets scene den 15. juni
2018 i Allinge Havn på Bornholm.

Læs mere

To årtier i ventilationsbranchen går på
hæld
VELTEK Ventilation afholdt den 8. juni 2018 afskedsreception for
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Christen Galsgaard, der takker af som sektionschef i VELTEK Ventilation
og efter 22,5 år i ventilationsbranchen.

Læs mere

Høj sol over VELTEKs
generalforsamlinger og årsdag
Torsdag den 31. maj 2018 var producenter, leverandører og grossister
fra den tekniske branche samlet på Hotel Vejlefjord, som i år dannede
rammen om VELTEKs årlige generalforsamlinger og årsdag.

Læs mere

Succesfuld EL & TEKNIK
rundet perfekt af
180 udstillere og 8488 gæster sørgede
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for, at EL & TEKNIK 2018 blev den mest
succesfulde messe i årevis.

Læs mere

VELTEK Digital (ETIM
Danmark) mod nye
horisonter
VELTEK Digitals generalforsamling den
31. maj bød på genvalg til de fleste
medlemmer af VELTEK Digitals
bestyrelse og et par nye ansigter. Med
det setup på er VELTEK Digital klar til at
fortsætte arbejdet med at udbrede ETIM-
standarden.

Læs mere

Nyt statistikprogram i
Markedsanalyse åbner
op for nye muligheder
for markedsdata i
branchen  
Efter en længere indføringsfase har
statistikgruppen fra 1. kvartal 2018 taget
VELTEKs nye statistikprogram i brug, der
både leverer endnu mere detaljerede
markedsstatistikker og giver mulighed
for at indlemme andre fagområder på
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sigt.

Læs mere

VELTEK deltager på Automatik 2018
VELTEK udstiller igen på Automatik-messen, der løber af stablen den
11.-13. september 2018 i Brøndby-hallen. Messen arrangeres af MCH i
samarbejde med VELTEK og andre toneangivende brancheforeninger.
Det er gratis at registrere sit besøg indtil 1. september.
 
Læs mere på messens hjemmeside nedenfor.

Læs mere

Ny medlemsfordel:
Rabat på debitorstyring
og inkasso ved
DreistStorgaard
VELTEK har nu fornøjelsen at tilbyde
vores medlemsvirksomheder rabat på
debitorstyring og inkasso services af
DreistStorgaard Advokater A/S.

Læs mere
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VELTEK i andre medier
VELTEK er hver måned repræsenteret i
flere forskellige eksterne medier. På
VELTEKs hjemmeside kan du løbende
finde et overblik over hvilke. 

Læs mere

Husk at følge VELTEK
på LinkedIn
Hold dig opdateret med de nyeste
nyheder via VELTEKs LinkedIn-profil. Klik
nedenfor for at gå til siden.

Klik her

    

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

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev
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